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Diiękujemy dyrekcji Muzeum Łazienki Krółewskio w Warszawie za udostępnienie przestrzeni. 



W grudniu 2009 roku Krystian Lupa zaprosił do swojego Laboratorium studentów 
reżyserii krakowskiej Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej. Na wieczór pod tytułem 
Laboratorium - Debiuty składajq się dwa spektakle przygotowane podczas warsztatu. 
Młodym twórcom Krystian Lupa postawił warunek: „powinieneś znaleźć «ja», z którym 
się utożsamiasz, które cię wciqgnie w głqb albo może które cię udręczy, ujawni 
niechciane rejony. To «ja» jest tu bardzo ważne". 

Dlaczego dziecko gotuie się w mamałydze 
jest historiq cyrkowej rodziny, 
opowiadanq z perspektywy dziecka 
- Aglai. Na tle opowieści o życiu ludzi 
bez domu, dla których „każdy kraj to 
zagranica" odbywa się oczyszczajqca 
konfrontacja bohaterki z dzieciństwem. 
W spektaklu Magdaleny Miklasz 
żonglerka wspomnieniami daje 
bohaterce szansę ponownego spotkania 
z rodzinq, stwarza możliwość innego 
spojrzenia na własnq biografię. 
Zabawa w przywoływanie wspomnień 
pozwala zmierzyć się z tym, co zostało 
zapomniane i ponownie zbadać własnq 
tożsamość. 

Magdalena Miklasz ( l 983) 
absolwentka Wydziału Sztuki Lalkarskiej 
w Białymstoku Akademii Teatralnej 
im. Aleksandra Zelwerowicza 
w Warszawie oraz studentka Ili roku 
Wydziału Reżyserii Dramatu Państwowej 
Wyższej Szkoły Teatralnej im. Ludwika 
Solskiego w Krakowie. 

Dziecko chowa się w worku z kukurydzq, 
bo się boi. A potem zasypia. Przychodzi 
babcia, wsypuie kukurydzę do wrzqcei 
wody, żeby ugotować dla dziecka 
mamałygę. A kiedy dziecko się budzi, ;est 
iuż ugotowane. 
Czy dziecko smakuie iak mięso kurczaka? 

Czy kroi się dziecko w plasterki? 

Jak to iest, kiedy pękaiq oczy? 

Aglaja Veteranyi, Dlaczego dziecko 
gotuie się w mamałydze 

Poszerzenie po/a walki jest nie tylko 
opowieściq podsumowujqcq kondycję 
współczesnego człowieka i jego miejsce 
w przepełnionym nudq świecie, lecz 
przede wszystkim próbq złapania 
doświadczenia bycia w depresji 
i „pisania depresji". To wymaga 
specyficznej strategii (takiej jak technika 
autora powieści grozy Howarda 
Phillipa Lovecrafta według Michela 
Houellebecqa): badać pisarza i jego 
twórczość nie poprzez tematy, które 
podejmuje, lecz poprzez tematy, które 
ukrywa. Jednocześnie należy szukać 
odpowiednio bezbarwnej formy, „byle 
nie mówić o intrydze, języku, wyobraźni 
- tym słodkim DNA fikcji". Przedstawienie 
Tomasza Węgorzewskiego jest 
próbq zapisu doświadczenia depresji 
umieszczonq w pozorach realizmu, 
strategiq „przeciw światu, przeciw życiu". 

Tomasz Węgorzewski ( l 984) 
student Ili roku Wydziału Reżyserii 
Dramatu Państwowej Wyższej Szkoły 
Teatralnej im. Ludwika Solskiego 
w Krakowie. 

Ilu potrzeba psychologów, żeby zmienić 
żarówkę? Wystarczy ieden, ale żarówka 
musi chcieć się zmienić! [.„] Wielu 
psychologów rzeczywiście wierzy, że 
wszelkie znane na świecie formy terapii 
będq całkowicie bezwartościowe, ieżeli 

pacient nie będzie szczerze chciał się 
zmienić. Można by zatem powiedzieć, 
że iednym powodem, dla którego Woody 
Allen pozostawał na terapii przez 
dwadzieścia lat był fakt, iż „w głębi 
duszy" tak naprawdę nie chciał się zmienić. 

Bruce Fink, Kliniczne wprowadzenie 
do psychoanalizy lacanowskiei. Teoria 
i technika 


