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Zwi~rei~d!~ i rustr~: 
PYSZDt7 Zt7h~t7! 
.? o, że teatr, jak i powieść, ale i film, no i fotografia, oraz ... Dosyć 
1 już, - powiedzmy ogólnie - sztuka, by nie rozwlekać tej listy -

bywa zwierciadłem w którym pięknie odzwierciedla się piękny, (albo 
i niepiękny) świat ludzi i rzeay, to wiemy! Jeszae i to wiemy, 
że pięknie (j.w.) prezentują się w zwierciadle odbicia oblia pięknych 
królowych, królewien, dam ... Magia zwierciadła panuje w baśni 
o Królewnie Śnieżce, ba, bez tajemniaego i zaaarowanego, 
elokwentnego zwierciadła w ogóle by tej baśni nie było ... Ale i sama 
Śnieżka i baśń o niej w ilu zwierciadłach sztuki się mnoży? 
W literaturze, w teatrze, w filmie .. . w balecie i w kabarecie też! 

Marta Guśniowska postanowiła pobawić się Królewną Śnieżką. 
Zabawa ta, to szaególna gra. Przede wszystkim, jak to już na poaątku 
zauważyłem, odbywa się ona w teatrze, który staje się zwierciadłem 
nie tylko dla życia, ale i dla sztuki. Sztuka się przeto w sztuce przegląda 
(i podgląda zresztą również), teatr przegląda się w balecie, a balet 
w kabarecie. Gra w odbicia i w dystanse, gra w grę, sztuka gry w sztuce 
o grze w teatr. I w Królewnę Śnieżkę. 

W Królewnie Śnieżce, w tej klasyanej wersji baśni braci Grimm, 
bardzo ważne są krasnoludki. Krasnoludki, w odróżnieniu od 
królowych, królewien i dam są postaciami absolutnie baśniowymi, 
mieszkają głównie w bajkach, baśniach, opowieściach i powieściach -
i ogólnie mówiąc - w sztuanym świecie sztuki. Piękne królowe, 
królewny i damy też tam mieszkają, ale aasami, spotkać je można 
także tu - choć od aasów Księżniaki Diany wiadomo, że mogą, 
przynajmniej niektóre z nich, takie jak Diana, mieszkać i tu, i tam na 
raz. W teatralnym świecie Królewny Śnieżki, w wersji z naszego teatru, 
krasnoludki mieszkają sobie w fortepianie. Fortepian staje się 
magianym miejscem, którym tak naprawdę zawsze był, o aym 
pamiętaliśmy szaególnie w ubiegłym Roku Chopinowskim, który 
niedawno minął; w obecnym Roku Czesława Miłosza, krasnoludki 
mogłyby mieszkać (i zapewne tam też się schowały!) w wielu jego 
wierszach, na przykład w wierszu Gucio zaaarowany, albo w wielu 
wierszach z cyklu )wiat, Poema naiwne. 
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„Lingwistyane" (kresowe, polskie) poaucie humoru arty 
Guśniowskiej w przedziwny sposób wiąże i jednoay się z poauciem 
humoru jej słowackich i aeskich przyjaciół, jako że, spektakl 
wyreżyserował Petr Nosa lek, o oprawę plastyaną i scenografię zadbała 
Eva Farkasova. Przewrotne dialogi, osobliwe typy- „Niania: O tutaj ... 
teraz w lewo ... tylko niech się nie wywróci! Bo się kanapki z salcesonem 
wysypią ... I koce się pobrudzą! A ja nie po to tak je wyszywała, żeby się 
teraz pobrudzić miały, ale po to, żeby Królewna namiastkę domu miała . 
O, ten tu na przykład ma wyszyty Zamek Królewski ... Ten róże, jak 
w przyzamkowym ogrodzie ... A ten moją gębę. (o by Królewna o mnie 
nie zapomniała ... No ale niech się nie chwieje! Dwie nogi ma, to niech 
się stabilniej na nich trzyma ... " 

Piosenki, tańce, gagi - i fortepian. Dialogi - aęsto stylizowane, 
anachroniane, ale przewrotne, okraszone aluzją i kalamburem. 
Dla dzieci i dla dorosłych. Teatr w teatrze, balet w kabarecie. 
Zwierciadło i lustra. Odbicia odbić. Pyszna zabawa! 

Zbigniew Bitka 
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W repertuarze: 

MR SCROOGE 
wg Charlesa Dickensa 
reż . Marian Pecko - 12 VI 2005 

SPOWIEDŻ W DREWNIE. 'ŻWJOTY ŚWIĘTYCH 
Jana Wilkowskiego i Jędrzeja Wowry 
reż . Krystian Kobyłka - 13 IV 2007 

POD-GRZYBEK 
Marty Guśniowskiej 
reż. Petr Nosalek - 25 IX 201 O 

O MNIEJSZVCH BRACISZKACH ŚW. FRANCISZKA 
Marty Guśniowskiej 
reż. Petr Nosalek - 8 li 2009 

IWONA, KSIĘŻNICZKA BURGUNDA 
Witolda Gombrowicza 
reż. Marian Pecko - 24 V 2009 

BAŚŃ O GRAJĄCYM IMBRYKU 
Marty Guśniowskiej 
reż . Petr Nosalek - 13 IX 2009 

MIŁOŚĆ DO TRZECH POMARAŃCZV 
Joanny Walter wg C. Gozziego 
reż . Paweł Aigner - 20 IX 2009 

TYGRYS PIETREK 
Hanny Januszewskiej 
reż. Krystian Kobyłka - 30 I 2010 

PIOTRUŚ PAN 
Marty Guśniowskiej 
reż. Julia Pawłowska - 14 li 201 O 

ŚPIĄCA KRÓLEWNA 
scen. i reż. Aleksander Maksymiak - 19 IX 201 O 

NIE PŁACZ, ANNO 
Juliusa Meinholma 
reż. Marian Pecko - 5 li 2011 

KRÓLEWNA ŚNIEżKA 
Marty Guśniowskiej 
reż. Petr Nosalek 

W programie wykorzystano ilustracje 
Natalia Pisarek (str. 1 ). Justyna Kozioł (str. 2). Piotr Mroziewicz (str. 3). 
Katarzyna Fudalej (str. 4). Katarzyna Grabińska (str. 5) - studenci Ili roku 
Instytutu Sztuki UO; rozkładówka - Eva Farkasova. 
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