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Aśka Grochulska, Michał Borczuch
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Kratowa Sniegu
na motywach „Królowej Śniegu" Hansa Christiana Andersena
w tłum . Bogusławy Sochańskiej

reżyseria

i scenografia:
Michał Borczuch
dramaturgia:
Aśka Grochulska
kostiumy i współpraca scenograficzna:
Dorota Nawrot
muzyka:
Daniel Pigoński
charakteryzacja:
MD Małgorzata Długosz
Obsada:
Kaj - Krzysztof Zarzecki (gościnnie)
Gerda - Ewelina Żak
Kobieta od kwiatów - Irena Wójcik
Wrona - Rafał Kosowski
Księżniczka - Małgorza t a Białek
Rozbójniczka - Małgorzata Łakomska
Laponka -Agnieszka Kwietniewska
Finka - Marta Ojrzyńska (gościnn i e)
Specjalne podziękowania
za growling dla Tamo
z zespołu Rosemary 's Kids
Specjalne podziękowania
za an i mację dla TYTPOL Advertising

Tylko dzieci są wstanie wzbudzić w sobie czystą rozpacz .
Ale spróbujemy ją tutaj wygenerować między nami .
Spróbujemy osiągnąć "czystą rozpacz". Potrzebujemy teraz sytuacji. Spróbujmy wyobrazić sobie coś
najgorszego. Wyobraźmy sobie pogrzeb . Matka chowa swoje dziecko. Dlaczego w sytuacji, jaką jest pogrzeb swojego kolegi, trzynastoletnia dziewczynka
zaczyna się śmiać? Czy ta dziewczynka jest zła?
Czy ta dziewczynka jest zła, ponieważ śmieje się
w takiej sytuacji?

4

Widziałam,

jak pingwiny bez skutku szukając samicy stawały nagle sztywno i nieruchomo w miejscu, a potem
wykonywały ruchy charakterystyczne dla aktu seksualnego i wyrzucały nasienie prosto na śnieg. Widziałam
samicę pingwina, boleśnie zranioną, która czołgała się na brzuchu. Właśnie zastanawiałam się, czy mam ją dobić, gdy nagle nad biegły samce, które zaczęły z nią kopulować . Kiedy skończyły, biedna samica czołgała się
przez około 20 metrów, a wtedy nadbiegł kolejny pingwin i zaczął robić to co poprzednie.
Ale widziałam też gorsze rzeczy. Wszędzie są ciała martwych pingwinów. Ze względu na panującą tu temperaturę przez całe lata zachowują świeży wygląd . 10 listopada widziałam pingwina zaangażowanego w akt seksualny z martwym ciałem pingwina tego samego gatunku. Trwało to ponad minutę i niczym nie różniło się od normalnej kopu lacji.
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Kratowa Sniegu
„Wszyscy

jesteśmy

do siebie podobni

UJ

tym, co dobre, i UJ tym, co

Hans Christian Andersen,

Ostatnią premierą

Baśń

złe"

mojego zycia

w sezonie 2011/2012 wolimy wolimy, który stanowił
przeciwwagę i dopełnienie sezonów znamy znamy i znamy znamy do
kwadratu jest Królowa śniegu, napisana przez Aśkę Grochulską 1 Mi chała Borczucha na motywach baśni ttansa Christiana Andersena .
Królowa śniegu powstała w 1844 roku i na tle innych utworów Andersena Jest baśnią szczególną - nie jest inspirowana folklorem. Jednym
z tropów, które wyznaczają jej interpretację są słowa samego Andersena, który w swojej autobiografii mówił, że każda napisana przez niego
postać miała odpowiednik w realnym świecie. Zderzenie baśni z konkretnością przestrzeni, postaci i sytuacji scenicznej sprawia, że Królowa śniegu przestaje być tylko opowieścią/baśnią o dojrzewaniu Kaja
i Gerdy. W tej próbie renegocjacj i gatunku wybrzmiewają nowe elementy. Z jednej strony wspólnota badaczy: zbudowane w aktorskich
improwizacjach postaci polarników zamieszkujących stację na Antarktydzie - postaci o rysie paradokumentalnym. Z drugiej strony KaJ i Gerda: już nie dzieci, ale dorośli ludzie poza ową wspólnotą. I jeszcze
tajemnica, tajemnica wspólnoty przynależnej do konkretnego miejsca .
Dzięki zabiegom interpretacyjnym i poprzez zderzenie baśniowego
języka z konkretną przestrzenią (Kryta Ujeżdża l nia Stada Ogierów
Książ) Królowa ~niegu w reżyserii Michała Borczucha ma szansę stać
się nową opowieścią, nową baśnią .
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