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Jakie jest wasze zawodowe przy· 
gotowanie? Czy studia są koniecz· 
ne, do tego, co robicie? 

Myślę, że studia są czymś ważnym, 
inaczej byśmy dziś nie uczyli w Akademii. 
Jesteśmy nauczycielami AM na wydziale 
alternatywna - lalkowym. Mija pierwszy 
rok, gdy mamy swoich studentów reży
serii i dramaturgii. W szkole, na AM w 
Pradze, są dwa wydziały, jeden reżyseri i 

dramatycznej (klasycznej), drugi alterna
tywny i lalkowy. U was jest inaczej, nie 
ma alternatywnego, a lalkowy dla wielu 
jest niepoważny. 15 lat temu w Pradze 
dyrektorami tego wydziału zostali Jozef 
Krofta i Milan Klima i powiedzieli, że 
nie chcą robić lalkowego teatru, uczyć 
lalkowego teatru, choć Krofta z takiego 
właśnie się wywodzi. Chcieli znależć coś 

innego, odmianę - takich ludzi, którzy 
myślą ciekawie o teatrze. Alternatywny nie 
tylko dlatego, że inny, ale dopuszczający 
zmianę myślenia o teatrze, a także wyko
rzystujący wszystko, co już istnieje: teatr 

dramatyczny, klasyczny, 

lalkowy, ruchowy, który pracuje z dżwię

kiem, teatr metaforyczny, z różnorodnymi 
składnikami . 

To poszerza możliwości? 

Tak, to je poszerza, bo jego istotą jest 
możliwość interakcji elementów scenicz
nych. Dodatkowo jest ważne u kogo s ię 

studiuje, kim jest nasz nauczyciel. Potem 
student może patrzeć na jego teatr. Na 
tym wydziale teoria, myślen ie są mocno 
połączone z praktyką. Można się tam 
uczyć szukania, a nie znależć konkretne
go rozwiązania. Proces, a nie efekt. 
Zadaniem nie jest pokazanie na scenie 
tekstu. Nie mówię , że to nieważne, ale to 
jest ta różnica . 

Warto dodać też, że kiedy myśmy 

zdawali na studia, to dowiedz ie l iśmy s ię, 

że Krofta, który przeprowadzał rekrutację 

chciał, aby kandydaci nie mieli wcześniej 
nic wspólnego z teatrem i nic o nim 
nie wiedzieli. By byli n ieskażeni . Dotąd 

byto inaczej, trzeba byto mieć wiedzę i 
doświadczenie. Krofta bat się, że będą 

wiedzieli jaką chcą iść drogą w teatrze, a 
nie będą chcieli szukać. I dla nas to było 
świetne , bo nigdy wcześniej nie byl iśmy 

w teatrze. 

Kiedy zatem podjęliście dec~ję, 
że to właśnie teatr jest dla was 
najważniejszy? -------Każdy z nas miał inaczej. Ja do dziś nie 
wiem, bo to nie jest zawód. Dla mnie teatr 
to jest droga do spotkania ludzi, któ-
rych bym inaczej nie spotkał, bo jestem 
introwertykiem, trochę się boję ludzi. 
Teatr ponadto pozwala mi na refleksję , 

zmusza do myślenia , wyzwala je, bo na 
takiej przestrzeni można zrobić wszystko, 
można coś stworzyć. W życiu są ograni
czenia, a w teatrze wszystko jest możliwe. 

Wolę myśleć i wymyślać w teatrze, niż 
w życiu . Dlatego teatru nie traktuję jako 
zawód i nie wiem jak długo będę się nim 
zajmował . 

Teatr • nie jako zajęcie, ale jako 
sposób na życie. Tak się ksztaHo-
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wał od początku teatr alterna· 
tywny. 

Tylko my jesteśmy już jego drugą falą. 
Pierwsza fala to byli nasi profesorzy, 
to wszystko, co oni robili. Można 
powiedzieć, że wszystko, co jest jest 
inne, to teatr alternatywny. Dziś jednak 
patrzymy na to określenie nieco z 
dystansem, z przymrużeniem oka. 
Dziś już nie chodzi o to, by robić coś 
inaczej, by się różnić. Dziś to raczej 
teatr, który szuka. Kiedy robiliśmy 
dyplom u Krefty, to był nim spektakl 
„Masakra" we Wrocławiu, który on 
podglądał. Gdy pytaliśmy go, dlaczego 
to robi, odpowiadał: lubię patrzeć na 
wasze poszukiwania. Nie interesuje 
mnie premiera, bo to już produkt go
towy, zamknięty. Ważne jest jak się do 
niego dochodzi. A widzowi nie można 
pokazać procesu - on nie chciał być 
widzem, ale uczestniczyć wcześniej. 
Ciekawa, najciekawsza jest droga 
od początku do końca tworzenia 
spektaklu. 

Spytajmy teraz jakie cechy po
winien mieć aktor, bo nie każdy 
jest w stanie unieść wasze 
wyzwania. Co było kryterium do
bona aktorów zielonogórskich? 

Musi być bardzo otwarty i to wszyst
ko, czego się nauczył w szkole musi 
zapomnieć! Ale musi też umieć do tego 
wrócić. To jest najważniejsze. Musi to 
być bez wątpienia człowiek ciekawy, 
jako osobowość, ale też myślący , 
gotowy na rozmowę, dyskusję. Jednak 
nie filozof czy psycholog. Może to być 
prosty człowiek, który jest ciekawy. 
Dziwi się, nie jest pewny. Może pić 
tylko herbatę, ale zrobić to tak, żeby 
drugiego zaciekawić. Drugi warunek 
jest taki, by każdy nasz aktor umiał 
pracować ruchowo, w słowie , w dźwię 

ku, z obiektem - choć nie myślę o lalce, 
ale o metaforze, chodzi o to, aby wie
dział jak kombinować. Nie chodzi o to, 
aby był specjalistą w jakieś dziedzinie, 
która się składa na teatr, tylko umiał to 
wszystko połączyć i doprowadzić do 
metafory. 

I 
To tak trochę jak poezja, nie każdy 
umie pisać wiersze! 

wchodzi w znany kontakt, w stereotyp, 
nie zaskakuje. Chodzi o to, aby znaleźć 
ekwiwalent dla nowej sytuacji, a do niej nie 
pasuje stary sposób. 

był Radek, a z kolei jego - Krefta, nasz \, 
nauczyciel. My te związki i tę linię czujemy. 

Tak, chodzi o takiego aktora, który zrobi 
poezję na scenie. Wypowiedzenie tekstu, 
podanie go, wcale nie znaczy, że obcuje
my z poezją, ale ona może być obecna. 
To się może wiązać z ruchem, dźwiękiem 
pojawiającymi się na scenie. 

Łatwo się udało z naszych aktorów 
wybrać kandydatów do waszego 
spektaklu? 

Czy jest jakiś model, wzór teatral· 
ny, który jest dla was inspiracją? 

Nie chodzi nawet o rozwiązania formalne 
dla nich właściwe, raczej o podobny spo-
sób myślenia; szukania w teatrze prawdzi-
wości, z zakwestionowaniem słowa. Ono 
nie jest najważniejsze. Uczucia, emocje są 
ważniejsze niż słowo. Druga linia to Teatr 

To nie jest do końca jasne, były jakieś Archa w Pradze, gdzie trafiliśmy jeszcze 
sympatie, ale właściwie nie znaliśmy będąc studentami, którzy potrzebowali 
teatru. Myśmy na początku chcieli tylko pieniędzy. Tam zostaliśmy bileterami, ale 
spróbować, wcale nie chcieliśmy od mogliśmy też oglądać wszystko, co się 
dziecka robić teatru. Ale jakaś tradycja jest tam działo. To był teatr, gdzie bardzo różne 
dziś widoczna. Jedna linia wywodzi się grupy robiły przedstawienia, z całego 

Zrobiliśmy dla waszych aktorów warsztaty. od naszych profesorów - Klimy i Krefty. To świata: Ultima Vez, DV 8, Dog Troep. 
Zobaczyliśmy, że są bardzo utalentowani, linia, którą dałoby się określić jako czeska Wiele z nich dałoby się określić jako nurt 
że są bardzo otwarci i łatwo z nimi nawią- reżyseria, czeska szkoła, rozpoznawalna fizyczny, czyli teatr ruchowy, lecz nie w 
zać kontakt, ale jeszcze nie mają wielu w Europie, ze składnikami dla niej typowy- sensie choreograficznym, ale takim, który 
doświadczeń. Bywa, że są bezradni wobec mi. Początek tej linii wywodzi się od Buria- przekracza granice, idąc w kierunku cyrku, 
określonego zadania Ale najważniejsze na, który był takim czeskim Piscatorem, tańca arteterapii . Ważne, że jest tu emo-
jest to, że próbują, są otwarci i chcą. a wiemy, że pewne rzeczy zrobił wcześniej cja i gra formą. A jednocześnie ci twórcy 
W szkole nie nauczono ich jak szukać, od niego, ale nie był taki znany i popular- nie studiowali reżyserii, byli psychologami, ...---- _ 
i to jest dla nich nowe, ale z tego właśnie ny. Po nim przyszedł Alfred Radek filozofami. I myśmy to wszystko widzieli, re/ V~ 
powodu ciekawie się z nimi pracuje. Bo z Jozefem Swobodą i zrobili razem i to nas musiało inspirować. I nagle dy- ~A 

1 
człowiek, który już wie Jak pracować „Laternę Mag1kę" 1 Studentem Bunana rektor teatru zaproponował, abyśmy s~mr { ~ t f 
1 Laterna Mag,ka- md"I w''°'"'ka opartego oa tokaoh '°'°"'"° -lilmowyoh, 'tw°''°"Y '""""'"go"''"" A Radoka W 1959 otwarto ' r ~ 
w P<ad" "a~ lokal do !•go 1ypc widowi'k I ~ 
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zrobili coś dla niego. Wcześniej widział był całkowitym odludkiem. „Understand" to skomponuje. Przestrzeń ze słowem 
naszą „Masakrę" we Wrocławiu . Gdy my
śmy próbowali , w sąsiedniej sali próbował 
Krofta, to była „rzeźnia" , coś niesamowite
go. Mieliśmy wtedy po 24 lata i mogliśmy 
wykorzystać naszych aktorów, scenogra
fów, kompozytorów i wiedzieliśmy, że 

w tym teatrze można eksperymentować. 
Zadanie było takie: nie chodzi o widza, 
to nie musi być do sprzedania, ma być 
eksperyment i poszukiwanie. Po szkole, to 
była idealna sytuacja. Tam zrobiliśmy parę 
Pcrzedstawień na zadany temat, bo trzeba 

~-=........-::-:...,,. było dotrzeć do nowego widza, który 
normalnie do teatru nie chodzi. Ale też 
szukać nowych tematów, bowiem nie tylko 
Szekspir czy Czechow są do grania. 
Z tym się łączy szukanie nowej formy. 
Innym zadaniem były bajki Christiana 
Andersena. Dla nas najciekawsze nie były 
jego bajki , ani jego życie , ale to, że był 
neurotykiem. Jego neurozy starczyłyby 
na pięć charakterów. Ciekawiło nas jak 
długo dałoby się z nim rozmawiać , gdyby 
go spotkać dziś . Może pięć minut, on 

- taki był tytuł , gra słów, a podtytułem 
było zdanie: najlepszy geniusz to martwy 
geniusz. 

To tradycja, a co jest wasze, orygi· 
nalne, to co was wyróżnia? Czym 
się charakteryzuje SKUTR? 

Trudno mówić o swojej pracy. Ale może 
jest dla niej charakterystyczne, że próbu
jemy połączyć na scenie wiele rzeczy. To 
znaczy - nie tylko aktor, ten który mówi, 
ale i ten, który się rusza, który wydaje jakiś 
dźwięk, ale i jest wrażliwy na scenogra 
fię. To się łączy i o tym chcemy mówić 
w naszym spektaklu. Gdy bywamy za 
granicą to krytycy określają nasz teatr jako 
„przekraczający granice". Teatr fizyczny, z 
teatrem lalkowym, teatrem obiektów jako 
elementami tworzywa scenicznego. To 
chyba najlepiej oddaje naszą oryginalność . 
Scenografia, przestrzeń teatru, jakiś ruch, 
słowo i aktor ... to wszystko się łączy. 
I jest ciekawe, co z tego wyniknie, jak się 

albo ruch ze słowem uczyni coś, czego 
się nie da zrobić samym słowem , czy 
samym ruchem. Wszystko razem daje 
coś nowego. To jest szukanie, taka gra. 
To ma dużo wspólnego z zabawą dzieci. 
Co będzie, gdy zrobimy tak, a co, kiedy 
inaczej. To na pewno nie jest teatr lalkowy. 
To jest bardziej teatr ruchowy, na pewno 
teatr. Ja nie wiem czego tu jest więcej- fa
buły, myślenia . Rzecz chyba nie w formie, 
ale w uczuciach. Fabuła jest tylko po to, 
aby ludzie wiedzieli, że to teatr. Ciężko 
precyzyjnie to określić . 

~est granica, za którą nie wolno 
przejść? 

Według mnie teatr to przestrzeń , w której 
wszystko jest możliwe. Jest ważne , że 

chcemy z widzami się komunikować . Oni 
nie uczestniczyli w tworzeniu spektaklu, 
a przychodzą tylko na godzinę coś obej
rzeć i wziąć stąd jakieś pytanie. To ważne . 

Chcemy rozmawiać z prostymi ludżmi, nie 

-
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z intelektualistami. Z człowiekiem, dla nas również to, że widz nie czuje 
którego można spotkać na ulicy, się tylko widzem. Czuje więź z tymi, 
a nie artystą. To trudne do wykona- co na scenie, jako jeden z nich. My 
nia, ale trzeba szukać drogi, by stało też chcemy to czuć. 
się to możliwe. Przedstawienie musi 
być otwarte na tyle, by widzowie 
kojarzyli to, co na scenie z własnymi 
doświadczeniami. Obraz na scenie 
musi stać się obrazem widza. 

Mówisz o potrzebie kontak· 
tu„. W "Małej śmierci" jest 
wprowadzenie, czy zawsze 
ktoś wprowadza? 

Zawsze na początku jest aktor, który 
przemienia się w postać, choć nie 
jest to do końca jasne. Chodzi nam 
o to, aby widz zapomniał, że on jest 
aktorem, ale też , by aktor 
o tym zapomniał. Nie chodzi jednak 
wyłącznie o realność , bo obok niej 
obecna jest też sceniczność. Te obie 
sfery się przenikają. To nie jest tylko 
pokazywanie, czy prezentacja, ale 
i wciąganie do myślenia. Ważne jest 

()N\ 

Czy zdarzyło się kiedyś tak, że 
widz z biernej roli przeszedł 
do czynnej? 

Zdarzył się tak, że ktoś wszedł na 
scenę, ale tylko usiadł. Nigdy nikt 
nie zaczął z nami „grać" . 

W „Małej śmierci" na koniec rozpala
my ognisko i zapraszamy wszyst
kich do ognia. 

Kto gra w waszych spekta· 
kiach, zawodowi aktorzy? 

Raczej tak, aktorzy albo performe
rzy. Choć nie zawsze ... 

Czy nasi aktorzy nie mieli Ć Q 
roblemów, by zostawić 

w garderobie to, co um~:?-7 
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Były problemy, ale byli na tyle otwarci, że 
chcieli to zrobić . My nie mamy stałego 
zespołu, ludzie się zmien iają. Jest trochę 
tak jak w życiu. 

Czym jest a as teatr? 

Teatr to spotkanie. Spotkanie z widzem 
i spotkanie z ludżm i , z którymi w życiu 
nigdy byśmy się nie spotkali. Teatr ułatwia 
kontakt z drugim. Nie chodzi jednak, by 
opowiadać o życiu, ale by coś razem robić 

i urodzić wspólne pytanie, a odpowiedzi 
już trzeba szukać samemu, gdy wychodzi 
się ze spektaklu, wraca do życia. Szuka 
się jej w życiu . 

Choć i w spektaklu jakieś podpowiedzi są. 
Nie w słowie, bardziej w emocji, uczuciu. 
W czasach, gdy mamy telewizję , internet, 
film - trudno się z aktorem utożsamić, 
w teatrze jest to możliwe. To ten rytuał, 

o którym mówiłeś ostatnio - wtedy, gdy 
ludzie usiądą w jednym miejscu i mają 
poczucie wspólnoty emocji. To ważny 
element tego spotkania, może zdarzyć się 

tylko w teatrze. Teatr to dla mnie obrzęd 
spotkania. Nie trzeba go robić, bo on jest. 
Tylko jego temat jest zawsze inny. Jest 
w nim również dotykanie tego, co nad 
nami. Ja nie wiem czy to Bóg, to nie jest 
najważniejsze. Ale wszyscy czujemy, że 
coś nad nami jest. 

Dlaczego pracu"ecie uecie? 

Pracujemy razem, ale Martin, który jest ze 
Słowacj i ma więcej energii, ja mniej. To 
główny powód - różnica temperamentów. 
Martin na próbie rozgrzewa, rozkręca, 

a gdy aktorzy się już zmęczą wchodzę ja 
i wyjaśniam o co chodzi. Gdyby to okre
ślać precyzyjniej, to Martin jest bardziej 
reżyserem , ja bardziej dramaturgiem. Ale 
robimy to wspólnie, bo to nasze autorskie 
projekty. Improwizujemy. Na początku nie 
ma nic, no może jedno zapisane zdanie. 

l 

.:s 
~ 

A w czasie próby opieka jest potrzebna 
z każdej strony, uzupełniamy się . Ważne 
jest, że się komunikujemy i że to, co po
wstaje nie jest wymyślone . Rodzi się , jest 
niespodzianką, zaskoczeniem. 

Jakie są e apy dochodzenia do 
spe ta lu? 

Na początku są rozmowy o fabule, o tym 
co ona niesie, co znaczy dla scenografa, 
dla kompozytora. Z tej fabuły wychodzą 
postacie, budowanie ich życiorysu, co jest 
ważne dla motywacji aktorów do gry i sta
nowi podstawę improwizacji. Na początku 
wiemy tylko, że postaci się spotykają. 
Co się z nimi stanie, nikt jeszcze nie wie. 
Spotykają się w duecie, innym układzie , 
zostają na scenie sami. To jest bardzo 
ważne, w tej improwizacji pojawiają się 

ciekawe momenty. Bywa, że w godzinnej 
improwizacji tylko sekunda jest ciekawa. 
To z niej może się rozwinąć cały spektakl. 
Jego forma może zależeć od tej jednej 
sekundy. 

i 
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rę słów o zielonogór kim projek· 
e, czym ię różni od innych? 

Zasadnicza różnica, to zaproszenie Magdy 
do współpracy. Poprosi l iśmy ją, by napisa
ła tekst, bo chyba zaczęło nam brakować 
słowa. Na początku było go więcej , potem 
prawie zanikło . Teraz do niego wracamy. 
Kolejny spektakl może być znowu bardziej 
ruchowy. To główna różnica. Jesteśmy 
trochę zmęczeni swoimi tematami, stąd 
Magda, która jest filozofem, analizuje 
i szuka natury człowieka. Spotkanie z nią 
było szalenie ciekawe. To jej fabuła, jej 
słowo, jej metafora. A Zielona Góra jest 
miejscem, gdzie ta nowość się objawi. ~ 
Choć tekst będzie w trakcie jeszcze 
zmieniany, bo aktorzy wniosą do niego 
cząstkę, wykorzystując swoje indywidual
ne doświadczenia. 

Rozmawiał 

Wojciech Śmigielsk i 

-/fnJc 
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Jak powstał tekst do spektaklu? 

Reżyserzy zwrócili się do mnie, bym 
napisała taki tekst, od którego można by 
wyjść ku poszukiwaniu formy scenicznej. 
Usiadłam i zaczęłam myśleć nad tematem, 
ale nic nie przychodziło mi do głowy. Za
proponowałam reżyserom, aby przyjechać 

l do Zielonej Góry i spotkać się z aktorami, 
a w drodze powrotnej już zaczęły się rodz ić 

pomysły, na podstawie typów ludzi, których 
spotkałam w teatrze. 

A jak powstał kontekst, rzeczywi· 
stość, w której te postaci zaistnie
ją? 

Cieszę się, że mogłam pisać dla polskiego 
teatru, to jest różnica. W waszym kraju inne 
rzeczy są ważne. Ja jestem z pogranicza 
polsko - czeskiego, z Cieszyna, chodziłam 

do polskiego gimnazjum i liceum, 
i zostałam wychowana w tradycji katolic
kiej, czyli raczej polskiej, choć zawsze był 
też czeski ateizm i wątpliwości. 

W Cieszynie 90% ludzi chodzi do kościoła. 
W Pradze na studiach już tego nie 
spotkałam. W tekście dla polskiego teatru 
mogłam podjąć problem wiary, Boga. Dla 
czeskiego bym nie mogła, to nie jest u nas 
modne. 

Tekst jest mocno zróżnicowany, 
z jakich fragmentów się składa 
i dlaczego? 

To nie jest klasyczny dramat, jakie pisałam 

wcześniej i jakie znali reżyserzy. Ich 
zainteresowała moja problematyka, ale nie 
tradycyjna forma. Takiej nie chcieli, by ich 
nie ograniczała teatralnie, bo jest w pew
nym sensie zamknięta. Chcieli bardzo, by 
to były tylko zapisy myśli, teksty piosenek, 
spisane historie z gazet Czyli poskładać 

miałam tekst tylko z wątków służących 
do inspiracji. Potem się okazało, że i dla 
tradycyjnej formy znalazło się miejsce. 
Są zatem dialogi, didaskalia, a niektóre 
fragmenty są narracyjne i epickie, i nadal 
nad nimi pracuję. 

-- & 

Jaka jest rola tekstu dla przęd· 
stawienia, jak dalece może się on 
zmienić w trakcie pracy nad spekta· 

klem? ~ iY 
Podczas prób okazało się, co jest przydat-~ ~ 
ne, co mozemy wykorzystać Chyba w1emy Q-J 
już co zostawić , ale mocno uzupełni l i tekst 
zielonogórscy aktorzy. Z pierwotnego tek
stu zostało 60%. Wypadły rzeczy literackie, 
ważne dla ks iążki, nie dla teatru. 

Jaka jest rola słowa i dialogu 
w przedstawieniu? Walczy pani 
o słowo? 

Od początku wiedziałam w czym biorę 

udział, wiedziałam, że podstawą pracy 
reżyserów jest ruch i gest Byłam gotowa 
na wszystko. Ale nie jest tak ż le, chłopcy 

traktują słowo subtelnie i z życzliwością 

Przystępują do niego z uczuciem. Mam 
cichą nadz ieję, że w tym teatrze dla słowa 
będzie coraz więcej miejsca. 

Rozmawiał Wojciech Śm igie lski 
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( r Zaprosiliśmy do naszego teatru 
czeskich artystów, by dać im, i nam 
wszystkim, możliwość uczestnicze
nia w swoistym teatralnym ekspe
rymencie. Przyjechali do Zielonej 
Góry nie po to, 
aby pokazać 
przygotowane w 
Pradze przed
stawienie, ale z 
naszymi aktora
mi zrealizować 
spektakl w wa
runkach naszej 
sceny. 
Dwa lata temu 
bez mała zapowiadaliśmy, że bę

dziemy się starali zielonogórskiemu 
widzowi przybliżyć współczesną 
dramaturgię i teatr sąsiadujących 
z Polską narodów. Wizyta artystów 
z Pragi to początek realizacji tej 
idei. 

r 2. Tradycja, do której przyznają się 
_,.czescy reżyserzy zbliża ich do nurtu 
teatru alternatywnego, choć oni 
sami określają się jego drugą falą. 
Nurt ten, o prawie już pięćdziesię-
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cioletniej historii , charakteryzuje 
artystów i zespoły teatralne konte
stujące dominujące formy i instytu
cje życia teatralnego, proponujące 
oprócz odmiennej estetyki także 
odmienne metody pracy. Termin ten 
mimo swej nieostrości używany jest 
do dzisiaj na określenie wszystkich 
zjawisk artystycznych, świadomie 

odróżniających się od instytucjonal
nego teatru dramatycznego. 

3. Improwizacja natomiast, ulubiona 
metoda ich pracy, obecna była w 

teatrze zawsze, choć w 
różnym stopniu. Wiąże 
się ona przede wszystkim 
z nieprzewidywalnością 
przebiegu przedstawienia lll••ri 
i w tym sensie pozostaje 
twórczym eksperymen
tem. Wykorzystuje i 
opiera się na wrażliwości 
aktorów na różnorodne 
impulsy płynące 

z wewnątrz i zewnątrz, rezygnując 
z partytury działań przygotowanej 
wcześniej. W szczególny sposób 
odwołują się do improwizacji trady
cje związane ze sceną ludową, ale 
także różnorodne nurty współcze
sne, pragnące skuteczniej oddzia
ływać na widownię i ingerować w 
nasze życie codzienne. 
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@w którym miejscu i na jakim piętrze 
· przecinają się kręgi kulturowych osobli
wości, że rozmowa mimo ewidentnych 
różnic jest możliwa, a przesłanie i obraz 
pozostają czytelne. Ile w nas uniwer
salnego i pospolitego, a ile indywidual
nego i niepowtarzalnego. Takie pytania 
zabieram do domu, po przedstawieniu 
,,Teraz na zawsze". 

Wojciech Śmigielski, maj 2009 
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