
.„. 
T 
TEATR 
POLSKI 
w~rmr: 



Analiza zdjęć w kolorowych magazynach i portretów namalowanych w ciągu ostatnich 
sześciu wieków wykazała, że prawie 75% wizerunków mężczyzn koncentruje się na głowie lub 
samej twarzy. Wizerunki kobiet o wiele częściej koncentrują się na ciele. Trzeba też dodać, że 
wyeksponowanie twarzy powoduje, iż przedstawiona osoba wydaje się nam bardziej 
inteligentna i ambitna w porównaniu z tą samą osoba przedstawioną wraz z resztą ciała. 

Beata Ziółkowska „Ile fizycznej atrakcyjności w atrakcyjności społecznej?", 
w: „Ciało w kulturze i nauce'', red. Beata Ziółkowska, Anna Cwojdzińska 

i Mariusz Chołody, Warszawa 2009 

Akt męski to obszar podminowany - erotycznie i politycznie. ( ... ) Problem z męską 
nagością wynika z tego, że w kulturze patriarchalnej męskość jest płcią politycznych ideałów 
i wartości, dlatego prawa i obyczaje dotyczące obsceniczności bardziej ją chronią przed 
obnażeniem. Jest to przywilej władzy. Ponadto erotyczne ukazanie pełnej męskiej nagości 
przekracza patriarchalne heteronormatywne reguły. Według nich to naga kobieta winna być 
pasywnym przedmiotem spojrzenia, a zasłonięty mężczyzna patrzącym podmiotem akcji. 
Dlatego akt męski może być heroiczną alegorią polityczną lub religijną, ale sprowadzenie go do 
seksualności i ciała stanowi już rewolucję w sposobach widzenia i politycznej hierarchii płci. 

Paweł Leszkowicz „Nagi mężczyzna'', Poznań 2012 

W przeszłości ciało męskie pozostawało poza „obrazem"; miało się wrażenie, że jedynie 
kobieta posiada ciało, które mężczyzna podziwia i zdobywa. Ona była ciałem, on - umysłem 
i intelektem. W kulturze współczesnej mężczyzna „przyodziewa się" w swoje ciało. Ciało 
męskie staje się obiektem zainteresowania i krytyki; jest ,,na pokaz", jest na scenie - w świetle 
reflektorów i kamer (bezbronne, narażone na inwazyjne, taksujące spojrzenie). ( ... ) 

Coraz bardziej typowe dla kultury współczesnej postrzeganie ciała męskiego jako 
obiektu seksualnego wynika ze zmiany specyfiki relacji społecznych między kobietami 
a mężczyznami. ( ... ) do drugiej wojny światowej atrakcyjność mężczyzn definiowana była 
przez ich działania i osiągnięcia. Tak długo, jak mężczyźni kontrolowali sferę ekonomiczną, ich 
wygląd miał drugorzędne znaczenie. Zmiany na rynku pracy, rosnący udział kobiet w sferze 
zawodowej i wzrastające bezrobocie mężczyzn spowodowały (poprzez zakwestionowanie 
dominacji ekonomicznej tej płci), że mężczyzna przestał być „poza lustrem". Wygląd stał się 
jednym z istotnych czynników w walce o sukces zawodowy. Po drugie, seksualna emancypacja 
kobiet sprawiła, że coraz śmielej i częściej zaczęły one oceniać ciało męskie w kategoriach jego 
„cielesnej" atrakcyjności. ( ... )Coraz częściej mamy więc do czynienia z inwersją ról płciowych: 
mężczyzna z upodobaniem wciela się w rolę obiektu seksualnego po to, aby zadowolić oko 
wyzwolonej kobiety ( ... ). 

( ... )prezentowanie mężczyzny w „sposób kobiecy" poprzez obnażone ciało potwierdza 
koniec jego dominacji w sferze seksualnej oraz, w szerszym kontekście, społeczno
ekonomicznej. Mężczyźni, kiedyś posiadający wyłączność w sferze „oglądania" i „oceniania" 
ciała (kobiecego), dziś z przerażeniem oglądają seksualne, chłopięce i szczupłe, lecz umięśnione 
ciała modeli. ( ... ) Przez dekady to kobiety zmuszone były porównywać się z nagimi 
dziewczętami typu pin-up. Jednak jest prawdą, że to mężczyźni są obecnie upokarzani poprzez 
beztroskie porównywanie ich do naoliwionych wołowych trójgraniastych torsów 
Chippendalesów. 

Zbyszko Melosik „Kryzys męskości w kulturze współczesnej'', Kraków 2006 
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Środek stanowi przesłanie. 
Marshall McLuhan 

Tabu dotyczące nagości daje nam dreszczyk emocji i możliwość dokonania transgresji. 
Nagość częstokroć rodzi potężne uczucia, właśnie dlatego, że jest zakazana. Nagie, ludzkie ciało 
będzie stanowiło potężną, polityczną broń tak długo, jak obnażanie się w miejscach publicznych 
będzie nieakceptowalne i szokujące. ( . .. ) 

Brytyjska komedia z 1997 roku „Goło i wesoło" opowiada o sześciu bezrobotnych 
mężczyznach z Sheffield, którzy założyli grupę striptizerów, dzięki czemu zdobyli podziw 
i szacunek swoich rodzin oraz lokalnej społeczności. („ .) sukces filmu miał bezprecedensowy 
wpływ na brytyjską kulturę popularną . Nagle „zwykli" mężczyźni poczuli, że publiczne 
zdejmowanie ubrania jest nie tylko możliwe , ale też jest czymś, do czego można dążyć. W ślad 
za popularnością filmu premier Tony Blair odwiedził biuro pośrednictwa pracy przedstawione 
w filmie i obiecał „iść na całość" w walce z biedą, sugerując, że przesłanie filmu brzmiało : „ludzie 
muszą w siebie uwierzyć, powstać i pokazać, że mogą coś zrobić" . Kilka miesięcy później Prince 
Trust zorganizowała imprezę Full Monty w Sheffield, w czasie której książę Karol wykonał przed 
kamerami w ośrodku pośrednictwa pracy taniec będący nawiązaniem do jednej ze śmielszych scen 
filmu. Przyznał też, że film spodobał mu się tak bardzo, iż obejrzał go dwukrotnie. 

(„ .) w filmie „Goło i wesoło" stawką było coś więcej, niż tylko stan męskiej tożsamości 
jednostek - film uczynił z subiektywności mężczyzn klasy robotniczej coś, co można było 
zawłaszczyć na rzecz celów narodowych i zarówno książę Karol, jak i Tony Blair wykorzystali to 
jako nośnik swoich politycznych poglądów. Mężczyźni z klasy robotniczej stali się wygodną 

metaforą („ .). ( .. . )film zrobił wrażenie, poruszając w konwencji komediowej poważne kwestie: 
bezrobocia, depresji, impotencji, praw ojca i samobójstwa. Decyzja sześciu mężczyzn o zostaniu 
striptizerami mogła wydawać się banalna i ekshibicjonistyczna. Tymczasem została przestawiona 
jako czyn heroiczny i społecznie odpowiedzialny. Równocześnie wykorzystano temat nagości, 
by przyciągnąć i podekscytować publiczność, chociaż odsłonięto niewiele. ( .. . ) 

Odbiorcy zaczęli przyzwyczajać się do widoku rozebranych ludzi, którzy nie byli modelami 
i wyglądali „przeciętnie". Przyzwyczajali się też do idei nagości jako czynności, która mogła być 
przyjemna, społecznie użyteczna, a nawet bohaterska, w przeciwieństwie do bycia postrzeganą jako 
wyznacznik perwersji. 

Philip Carr-Gornm „Historia nagości", Warszawa 2010 

Znaczenie pracy, zwłaszcza wykonywanej w ramach określonej umowy 
i wynagradzanej, wiąże się („. ) z dwoma aspektami : ekonomicznym i psychologicznym. 
Tracąc pracę, człowiek traci dotychczasowe regularne dochody. Stres ekonomiczny jest 
ważnym, choć nie jedynym powodem negatywnych konsekwencji bezrobocia. Równie ważny 
- a być może nawet ważniejszy - jest psychologiczny aspekt pracy, którego efektem są pewne 
doświadczenia życiowe, wspólne dla wielu ludzi. Pojęcie psychologicznego aspektu pracy 
mieści w sobie pięć ( .. . )podstawowych funkcji. Praca: ( 1) strukturalizuje czas (dzień, tydzień, 

rok, całe życie); (2) rozszerza społeczne doświadczenia i kontakty, stwarzając okazję do 
wyjścia poza rodzinę; (3) zmusza do aktywności i, zwłaszcza, zmusza do tego, by aktywność 
człowieka miała związek z rzeczywistością; (4) każe podejmować pozaindywidualne cele 
i uczestniczyć w realizacji celów grupowych czy ogólnospołecznych; (5) określa tożsamość 
i prestiż społeczny jednostki. fl -l.- Tatiana Klonowicz „Stres bezrobocia'', Warszawa 2001 

Bezrobotny to osoba, która wbrew własnej woli została pozbawiona pracy zarobkowej 
i jest nią dlatego, że pracy nie znalazła bądź utraciła poprzednią( ... ). W definicji tej widać, że 
mamy do czynienia ze swego rodzaju ubezwłasnowolnieniem człowieka bezrobotnego, jego 
uprzedmiotowieniem („wbrew własnej woli" pozbawiony jest pracy). Jest też jasne, że brak 
pracy wynika z jakiegoś niepowodzenia, porażki („pracy się szukało, ale nie znalazło") i to 
nierzadko porażki wielokrotnej, co nasuwa przypuszczenie o rodzącej się bezradności 
i poczuciu beznadziejności. Sytuacja człowieka, który pozbawiony jest pracy, a w dodatku 
utracił nadzieję najej znalezienie oraz wyczerpał dotychczasowe zasoby, aby utrzymać się przy 
życiu , pogarsza się więc zarówno obiektywnie, jak i subiektywnie. ( ... ) 

Podmiotowość zachowania się bezrobotnego ulega stopniowo redukcji, a on sam staje 
się coraz bardziej przedmiotem oddziaływań innych ludzi ( . . . ). ( ... ) Osoba bezrobotna zmienia 
swoją przestrzeń społeczną, a decydującym tego czynnikiem jest zmiana roli. Człowiek 
przestaje pełnić rolę pracownika ( ... ), a zaczyna niepostrzeżenie pełnić rolę bezrobotnego. Aby 
się poruszać w tej nowej przestrzeni społecznej , musi nauczyć się nowych reguł, nowych 
sposobów interpretowania własnej sytuacji i nadawania znaczeń zdarzeniom, które s ię 
pojawiają. Genetycznie najwcześniejszym czynnikiem kształtowania tej nowej przestrzeni 
społecznej jest rodzina bezrobotnego( ... ). W dalszej kolejności następują kontakty z biurem 
pracy, innymi bezrobotnymi, przyjaciółmi i znajomymi, z potencjalnymi pracodawcami. ( ,„ .) 

[Bezrobotny] najpierw wydaje się być „skazanym" („. ), jest swego rodzaju ofiarą, ale 
stopniowo staje się obiektem stymulacji społecznej i coraz bardziej wyraźnej mobilizacji. ( . . . ) 

Zaradność jest istotą podmiotowości człowieka. Pojęcie zaradności ( .. . ) odgrywa coraz 
większą rolę, ponieważ coraz więcej zjawisk życia społecznego i indywidualnego wskazuje na 
ludzką bezradność. Każdy akt ukierunkowany na wyjście z zastanej sytuacji niezadowalającej, 
pod jakimkolwiek względem, można uznać za dowód mobilizacji sił jednostki i chęci zmiany 
ze statusu ofiary na status aktora. Jak to zrobić w odniesieniu do osób pozbawionych wbrew 
własnej woli możliwości zdobycia pracy? 

Subiektywnie rzecz biorąc, istnieją dwie drogi: znaleźć pracę oraz stworzyć własne 
miejsce pracy (.„). Znalezienie pracy to owoc jej poszukiwań, czyli wejścia („.) w kontakt 
z podmiotami istniejącymi na rynku pracy (. „). Stworzenie własnego miejsca pracy bywa 
trudniejsze, ale w wypadku sukcesu gwarantuje w większym stopniu poczucie niezaleźności 
i samodzielności. Wymaga jednak posiadania określonych zasobów (kapitału, kwalifikacji, 
kompetencji interpersonalnych, przedsiębiorczości). 

Zofia Ratajczak ,,Psychologiczne aspekty funkcjonowania człowieka w sytuacji braku pracy", 
w: „Człowiek w społecznej przestrzeni bezrobocia'', red. Teresa Chirkowska-Smolak, 

Agata Chudzicka, Poznań 2004 



MAREK GIERSZAŁ Reżyser, aktor, scenarzysta. Absolwent Wydziału Aktorskiego krakowskiej PWST 
i Uniwersytetu w Hamburgu (Reżyseria Filmów Fabularnych). Od 1988 roku mieszka i pracuje w Niemczech. 
W latach 1994-1999 był wykładowcą w szkole musicalowej i teatralnej Stage School w Hamburgu, a od 2002 roku 
jest docentem w Akademii Realizacji Telewizyjnej państwowych stacjiARD i ZDF w Norymberdze. 
W 2005 roku założył w Berlinie firmę producencką ADA Film. W swoim dorobku ma wiele ról filmowych, 
telewizyjnych i teatralnych. Jako reżyser współpracował z wybitnymi aktorami, ro.in. z Christophem Waltzem 
(laureatem aktorskiego OSKARA za rolę w znanym filmie Quentina Tarantino ,,Bękarty wojny"). W Niemczech 
wyreżyserował również kilkanaście filmów fabularnych i spektakli teatralnych. Do jego najważniejszych realizacji 
scenicznych należą: ,,Libertyn" E.-E. Schmidta, „Wesele u drobnomieszczan" B. Brechta, „Trzy siostry" 
A. Czechowa oraz „Mordowanie" na motywach ,,Ryszarda ID" W. Szekspira. 
W Polsce dwukrotnie wyreżyserował ,,Boga mordu" Y. Rezy: prapremierę polską na scenie Teatru im. 
J. Słowackiego w Krakowie oraz drugą inscenizację-w Teatrze Polskim w Szczecinie. Jest też reżyserem ,,Koguta 
w rosole" S. Jo.kica, którego prapremiera polska miała miejsce w październiku 20 I O roku, w Krakowskim Teatrze 
Scena STU. „Słowik" na podstawie baśni H. Ch. Andersena z muzyką Sabiny Wuesthofbyłjego pierwszą realizacją 
reżyserską spektaklu muzycznego. Premiera odbyła się w czerwcu 2011 roku w Berlinie. Marek Giersza! jest 
również autorem i współautorem scenariuszy filmowych. 

HANNA SIBILSKI Scenograf, kostiumolog, charakteryzatorka, tłumaczka. Mieszka i pracuje w Berlinie. Jest 
absolwentką Freie Universitiit Berlin, na którym studiowała teatrologie;, filmoznawstwo, historię sztuki, slawistykę 
oraz sztukę aranżacji ogrodów w ujęciu historycznym. 
Jest autorką kostiumów, scenografii i charakteryzacji do kilkudziesięciu spektakli oraz filmów kinowych 
i telewizyjnych. Współpracowała z takimi reżyserami jak: Walery Niekrasow („Wielka Międzynarodowa Gala 
Baletowa", „Czarodziejski świat baletu"), Michael Klier i Peter Keglevic (filmy fabularne) czy też Fred Apke (teatr). 
Ma w dorobku również współpracę z wybitnymi operatorami - Edwardem Klosińskim, Krzysztofem Ptakiem, 
Thomasem Mauchem. 
Polskie realizacje teatralne Hanny Sibilski to: ,,Faust" J. W. Goethego (Bałtycki Teatr Dramatyczny im. 
J. Słowackiego w Koszalinie), „Odjazd" F. Apke (Teatr Rozrywki w Chorzowie), ,,Pan baron przychodzi boso i płaci 
guzikiem" F. Apke (przedstawienie impresaryjne), ,,Zimny prysznic" F. Apke (Teatr Komedia w Warszawie oraz 
Teatr Powszechny im. J. Kochanowskiego w Radomiu), ,,Bóg mordu" Y. Rezy (Teatr im. J. Słowackiego 
w Krakowie oraz Teatr Polski w Szczecinie) i ,,Kogut w rosole" S. Jo.kica (Krakowski Teatr Scena STU oraz Teatr 
Rozrywki wChorzowie)„,Ożenek" M. Musorgski/M. Gogol (Opera-Teatr Wielki w Poznaiu). 
Hanna Sibilski często otrzymuje od reżyserów propozycje zagrania charakterystycznych epizodów aktorskich. Jako 
tłumaczka przygotowywała polskie wersje językowe inscenizacji dramatów Renć Pollescha i Larsa Norena. 

GRZEGORZ SUSKI Aktor, reżyser, kompozytor, instruktor akrobatyki, student Akademii Teatralnej w Warszawie. 
Absolwent Studia Aktorskiego w Krakowskim Teatrze Scena STU. Pedagog PWST w Krakowie. Jako aktor 
współpracował z Krakowskim Teatrem Scena STU (Strojnatt w ,,Panu Twardowskim" J. Grzywacza, Aktor 
w ,,Hamlecie" W. Szekspira, Oficer Oswald w ,,Królu Learze" W. Szekspira), Teatrem Dramatycznym w Warszawie 
(Tancerz w „Hamlecie" W. Szekspira, ,,Metro" M. i A. Mi.kJaszewskich), Teatrem Na Woli im. T. Łomnickiego 
w Warszawie (Joe Harper, Ben Roger w „Przygodach Tomka Sawyera" M. Twaina, Jussac w „Trzech 
muszkieterach" A. Dumasa), Teatrem Muzycznym ROMA w Warszawie (Makiawel w ,,Kotach" A. L. Webbera, 
Ciemnociemny Drab w ,,Akademii Pana Kleksa" A. Korzyńskiego), Teatrem Komedia w Warszawie (,,Pierścień 
i róża" wg W. Thackeraya, Cyrano E. Brylla), Teatrem Powszechnym im. J. Kochanowskiego w Radomiu (Adam 
w ,,Korporacji" J. Ooufrowicza), Teatrem Wielkim w Warszawie (.,Halka" S. Moniuszki) oraz Teatrem 
Dramatycznym im. J. Szaniawskiego w Płocku (,,Mazepa" J. Słowackiego). Tworzy choreografię i układy 
pojedynków do spektakli Teatru im. S. I. Witkiewicza w Zakopanem, dla Sceny Polskiej w Czeskim Cieszynie, 
Teatru Dramatycznego im. J. Szaniawskiego w Płocku, Teatru PWST w Krakowie oraz dla Krakowskiego Teatru 
Scena STU. Jako reżyser zadebiutował spektaklem Cudowny naszyjnik W. Jasińskiego i P. Lipnickiego w Teatrze 
STU (zagrał tam też trzy role; był autorem muzyki i choreografii). Reżyserował wiele widowisk teatralnych (Sala 
Kongresowa w Warszawie) i plenerowych (Rynek Starego Miasta w Warszawie, Opera Leśna w Sopocie). 

PETER MAYER Ukończył studia z zakresu realizacji technicznej i oświetleniowej spektakli teatralnych 
i koncertów. W latach 2005-2007 pracował jako kierownik techniczny Teatru i Filharmonii Thiiringen w Gera
Altenburg, a od 2008 do 2009 roku jako Tbeatermeisterw berlińskim Deutscbes Tbeater. Obecnie jest kierownikiem 
realizacji scenicznej w Maxim Gorki Tbeater w Berlinie. Jako reżyser światła przygotowywał oprawę koncertów 
i imprez artystycznych w Triinenpalast w Berlinie. Kierował realizacją techniczną wielu inscenizacji. Autor 
technicznych koncepcji scenografii i konsultant scenograficzny. 

Dla Marka Gierszała, Hanny Sibilski i Petera Mayera ,,Kogut w rosole" jest drugim - po ,,Bogu mordu" -
przedstawieniem zrealizowanym w szczecińskim Teatrze Polskim. 


