


Akcja tej pantomimy rozwija się w przestrzeni terminalu 

kolejowego, będącego zarówno miejscem realnym, jak 

i metaforą kondycji wewnętrznej człowieka. Gromadzący 

się w nim bohaterowie, przynoszą ze sobą pewien balast 

doświadczeń oraz brzemię społeczno-kulturowych uwikłań 

i masek. Pejzaż ludzkich charakterów, zróżnicowanych 

w swojej odrębności, a jednocześnie stanowiących pewną 

mikrospołeczność, jest swoistego rodzaju tyglem, w którym 

mieszają się różne postawy, marzenia, rodzi się nadzieja 

i nierzadko bezradność. Bohaterowie, obciążeni różnego 

rodzaju problemami, odczuwają potrzebę zmiany swojego 

położenia, co zmusza ich do podróży - tej rzeczywistej, 

a przede wszystkim duchowej. 

Narracja ruchowa przedstawienia tworzy pewien 

rodzaj paraboli, w której łączy się świat zewnętrzny ze sferą 

metafizyczną, sacrum przeciwstawione zostaje profanum, 

a rzeczywistość przeplata się z poetyką snu. 

Ta wielopoziomowość buduje się nie tylko w warstwie 

tematycznej (poprzez liczne odwołania do tradycji teatru, 

kultury i popkultury), ale także w sposobie użycia ruchu i jego 

faktur. Stazione Termini to, w warstwie formalnej, próba 

połączenia esencji pantomimy z estetyką ruchu współczesnego. 

Środki wyrazu teatru pantomimy dają niezwykle duże 

możliwości poszukiwania prawdy o człowieku i ogromnej 

złożoności jego natury. Dzięki bogactwu i atrakcyjności różnego 

rodzaju form ruchu scenicznego - w tym m.in. tańca 

współczesnego i elementów akrobatyki - odsłaniają się różne 

aspekty prawdy. 

W wielowymiarowej koncepcji Stazione Termini ważną 

funkcję pełnią oryginalne kostiumy zaprojektowane przez 

Elżbietę Terlikowską oraz specjalnie skomponowana muzyka 

Cezarego Duchnowskiego. Scenografia do przedstawienia to 

plastyczna kompozycja, pełna syntezy znaków, której autorem 

jest Jan Polivka. 

Marek Oleksy 



Nowa jakość? 
Czerpanie ze wzorców pantomimy klasycznej, ze szkoty francuskiej, byto 
od zawsze tylko impulsem do poszukiwań własnych środków wyrazu. 
Nigdy nie mialo być kopiowaniem, czy zapożyczaniem. Myślenie o ruchu, 
jako podstawowym środku ekspresji otwartym na każdą jego estetykę 
i formę- to klucz do twórczości Tomaszewskiego, a tym samym do 
jakości Wroclawskiego Teatru Pantomimy. Krytyczne glosy o „infekowaniu" 
pantomimy technikami tańca wspólczesnego, są mylną analizą środków 
wyrazu i nieznajomością historii WTP. Poszczególne etapy rozwoju 
pantomimy są ewolucją poszukiwań Tomaszewskiego, dobieraniem 
estetyki ruchu dla jak najlepszego i najpelniejszego ukazania tematu 
(formy geometryczne w Labiryncie, formalne nawiązania do teatru 
Dalekiego Wschodu w Sukni). Nie inaczej jest z abstrakcyjnymi formami 
tanecznymi. Wykorzystanie abstraktu formy tanecznej w pantomimie 
sluży zarówno podkreśleniu uniwersalności dzialania, jak również 
koresponduje z fakturą ruchu aktora-mima; jest formalnym zabiegiem 
zestawiającym dwie jakości. Poszukiwania odpowiedniej ekspresji, to 
nie tylko otwarcie się na zachodzące zmiany w teatrze ruchu (i szerzej 
- w myśleniu o ruchu w ogóle), ale również - wyraz świadomości 
artystycznej, że ograniczanie faktur, odbiera szansę dotarcia do prawdy. 
Specyfika i idea Wroclawskiego Teatru Pantomimy, jako ciągle 
poszukującego odpowiedniego ruchu i jego jakości, wyraża się także 
w korzystaniu z ekspresji tańca. Tomaszewski przebyt dlugą drogę, 
aby na samym końcu, w Tragicznych grach, technikę wykorzystać do 
podkreślenia naturalnego ruchu . Być może, dość paradoksalnie, ten 
koniec byl początkiem? Nowej formuly teatru pantomimy? Jedno jest 

pewne - Tragiczne gry Henryka Tomaszewskiego pozostawily Zespolowi 
otwarte drzwi na kolejne eksperymenty. W najnowszej premierze 
Stazione Termini do współpracy choreograficznej zaproszony zostal Piotr 
Biernat. Tancerz i choreograf, wyksztalcony w kierunku tańca 
wspólczesnego, na stale mieszkający w Kanadzie. Co wyszlo ze 
współpracy tancerza i Dyrektora Artystycznego Marka Oleksego? Oleksy, 
przywolywany jako najlepszy z uczniów Tomaszewskiego, świadomie 
i celowo dokonuje tego szczepienia tańcem w technice pantomimy. 
Estetyka tańca wspólczesnego wykorzystana w Stazione Termini, buduje 
nie tylko silę pojedynczych etiud, ale również wzbogaca zbiorowe sceny 
- przedstawia spoleczność wędrowców zagubionych zarówno 
w przestrzeni kolejowego terminala, jak i we wlasnych wewnętrznych 
rozterkach. Wspólnota ich doznań to coś, co Jung nazwal „nieświadomą 
tożsamością". Chęć ukazania pewnych stanów czlowieczego jestestwa, 
wymaga mówienia różnymi rodzajami ekspresji i korzystania z różnych 
kodów. Wielowymiarowość historii Stazione Termini i archetypiczną 
symbolikę przedstawienia udalo się osiągnąć wlaśnie dzięki 
korespondencji na plaszczyżnie różnych estetyk. W tej wieloznacznej 
strukturze Marek Oleksy zawarl to, co od zawsze pojawialo się 
w twórczości Tomaszewskiego: przestrzeń sakralną, przeznaczenie 
jako istotę przyczynowości, dychotomię sacrum - profanum, a przede 
wszystkim finalną próbę przywrócenia sensu istnienia sztuki w życiu 
czlowieka oraz świadomości własnego bycia. latwo zauważyć, że 
pomimo zmiany formy wyrazu, jedno pozostaje niezmiennie trwale 
- myślenie o ruchu jako afirmacji życia. 

A.Ch. 



SCENARIUSZ ···························: 
REŻYSERIA ............................. .L.................................... MAREK OLEKSY 

SCENOGRAFIA ································································· JAN POLIVKA 

MUZYKA ···························································· CEZARY DUCHNOWSKI 

KOSTIUMY ···················································· ELŻBIETA TERLIKOWSKA 

WSPÓŁPRACA CHOREOGRAFICZNA ························ PIOTR BIERNAT 

w spektaklu wykorzystano opracowanie preludium a-moll Fryderyka Chopina 
op. 28, będącego częścią projektu Alterludia Hommage iJ Fryderyk Chopin . 

KLAUS NOMI ························] 
LADY GAGA ·························•··························· ANNA NABIALKOWSKA 

TANCERKA ················································ KATARZYNA SOBISZEWSKA 

MILIONER ······································································ MAREK OLEKSY 

ŻONA ····································! 
KRYSTYNA ....................................................... IZABELA CZEŚNIEWICZ 

~~:L~~~~z~~-~-··:::::::::::::::::::J...................... ARTUR BORKOWSKI 

MIMOWIE ···············r·················· MONIKA ROSTECKA-KOMOROWSKA 
'···---·········································· MARIUSZ SIKORSKI 

WETERAN ································································ RADOMIR PIORUN 

OJCIEC ·················•·············································· KRZYSZTOF ROSZKO 

PIELĘGNIARKI ···················T······················ MARIA GRZEGOROWSKA 
!......................................... ANETA PIORUN 

SPRZĄTACZ ························································· MATEUSZ KOWALSKI 

CÓRKA ······························································ AGNIESZKA CHARKOT 

ROCKENDROLOWCY ···········-:-···························· AGNIESZKA DZIEWA 
:............... KRZYSZTOF SZCZEPAŃCZYK 

ĆMA BAROWA ····································································· SARA GOLC 

KSIĄDZ ··································································· ZBIGNIEW BODZEK 

BLOKERSI ................. , ................ „.......................... HUBERT ŻÓRAWSKI 
i !.................... MARCIN POLONIEWICZ 

'-········································· MATEUSZ KOWALSKI 
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