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Motka i dziecko/letni dzień

EWA PARTYGA

Między

empatiq
a kontemplacjq

Jon Fosse, który ~ebiutował jako dramatopisarz w 1994 roku, napisał już przetekstów dla teatru. Jego twórczość dramatyczna, uznawana
za „ultraskandynawską" i uniwersalną zarazem, cieszy się uznaniem w wielu
krajach, ceniona jest zaś szczególnie w Niemczech i we Francji. Autorowi dość
szybko przyklejono nobilitującą etykietkę „współczesnego Becketta", czyniąc
go niejako na wyrost współczesnym klasykiem. Dlaczego właśnie Jon Fosse, początkowo bardzo nieufny wobec sceny, stał się najpopularniejszym od
czasów Ibsena norweskim dramatopisarzem? Co sprawiło, że jego niełatwe
w lekturze dramaty zrobiły tak zawrotną karierę? Dlaczego zainteresowali się
nimi wybitni i cenieni reżyserzy: Thomas Ostermeier, Luc Perceval, Claude
Regy, Patrice Chereau? W dramatach norweskiego autora dzieje się zazwyczaj
bardzo niewiele, sytuacje wydają się banalne, dialogi nie skrzą się dowcipem
i nie układają się w błyskotliwe konwersacje, dominują monologi oparte na
monotonnych repetycjach tych samych słów i fraz, a postaci pojawiające się
w kolejnych tekstach są tak do siebie podobne, jakby były tylko nowymi wariantami bohaterów poprzednich utworów, tymi samymi osobami w różnych
fazach życia .
szło trzydzieści
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współtworzą

muzyczne niemal całostki. Próby nazwania i określenia doznań
i doświadczeń grzęzną w powtórzeniach i zająknięciach. Język nie tyle wyraża, co wskazuje swoje własne granice. Ale właśnie ten język pozwala zaistnieć
światu przedstawionemu, ulegającemu ciągłej dezintegracji i charakterystycznym bohaterom Fossego, postaciom o nieoczywistym statusie ontologicznym,
nieostrych konturach i rozmytej często tożsamości. Język, o który postaci się
nieustannie potykają, bo przestał być narzędziem ekspresji i komunikacji,
pomaga wykreować portrety pogrążonych w depresji i zmęczonych sobą ludzi, zagubionych w niespójnym, rozklejającym się świec ie. Zarazem jednak
właśnie ten eliptyczny, apofatyczny, ciążący ku milczeniu język sprawia, że
w twórczości Fossego pojawia się mistyczna nuta. Pauzy, miejsca puste, obsesyjne powtórzenia stają się znakiem tajemnicy, otwierają bohaterów, a może
także widzów, na możliwość do świadcze nia tego, co nienazwane i niepojęte
bo transcendentne.

Wydaje się, że tajemnica powodzenia twórczości Jona Fossego tkwi w semantycznej pojemności jego dramatów. Minimalistyczne światy Fossego
mogą nasiąkać rozmaitymi znaczeniami w zależności od wrażliwości i inwencji twórców oraz odbiorców przedstawienia. Dramatopisarz zręcznie dotyka
wielu tematów, żadnego nie przyszpilając nadmiernie konkretem, proponuje
widzowi różne perspektywy i punkty widzenia, żadnego nie narzucając. Nie
zamyka oczu na codzienne doświadczenia swojej publiczności, nie unika trudnych i drażliwych tematów społecznych, ale kreśli je cienką i subtelną kreską,
zamiast bulwersować czy prowokować. Zatrzymuje się na progu fenomenologicznego opisu problemów współczesności, nie wprowadzając żadnej scalają
cej perspektywy. Resztę pozostawia interpretatorom.
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Znakiem wodnym dramatów autora „Letniego dnia" jest język, który jednych zniechęca, innych fascynuje. Lakoniczne, często niezręczne, przeciążone
nadmiarem irytujących powtórzeń wypowiedzi balansują na cienkiej granicy
między potocznością a sztucznością. Słowa i pauzy są tu równouprawnione,

2.
„Matka i dziecko" (1997) oraz „Letni dzień" (1998) nieprzypadkowo znalazły się na jednym afiszu. To teksty, które się wzajemnie oświetlają, a także
- w pewnej mierze - uzupełniają. Można je z powodzeniem przeczytać jako
dwuczęściową opowieść o tym samym bohaterze, uobecniającą dwa kluczowe momenty jego życia, dwie sytuacje graniczne, przesądzające o jego losach.
Historia młodego męża, Aslego, który w „Letnim dniu" wypływa na wody położonego w Vestlandii fiordu, by nigdy już nie wrócić do domu, mogłaby stanowić ostatni rozdział dziejów bezimiennego Chłopaka z pierwszego utworu.
Chłopak podobnie jak Asie pochodzi z zachodniej Norwegii, on też pokochał
wody fiordu, łowiąc ryby z dziadkiem, jego także wychowywała pobożna babka. W „Matce i dziecku" oglądamy go w chwili, gdy przyjeżdża do Oslo, żeby
odwiedzić swoją rzadko widywaną matkę, która w dzieciństwie zostawiła go
dziadkom, by robić karierę w mie ście . Przyjeżdża do niej po to, by upewnić
się, że jest od początku niechcianym dzieckiem, że matka zamierzała usunąć
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ciążę, że mógł się wcale nie urodzić. „Tak czy inaczej odbiorę sobie życie'', powiada ze śmiechem Chłopak, kiedy wszystkie te informacje się potwierdzają.
Asie z „Letniego dnia" swego samobójstwa nie zapowiada.

Nietrudno wymienić wspólne punkty biografii męskich bohaterów obu
dramatów. Chłopaka i Aslego wiele łączy, chociaż, dodajmy gwoli ścisłości, że
nie wszystkie szczegóty się zgadzają. W psychologicznych profilach obu bohaterów znajdziemy jeszcze więcej zbieżności niż w ich biografiach: obaj są mało
mówni, bo „tacy są ludzie w Vestlandii", obaj czują się wyobcowani z własnego
życia, obaj znajdują się w stanie trudnego do określenia niepokoju, obaj mają
trudności z międzyludzkimi relacjami, wreszcie: pierwszy mówi o samobójstwie, drugi je popełnia. Ich historie można bez większego z trudu skleić w jedną, dość spójną narracyjną całość, opowiadaną na tyle oszczędnie, by każdy
mógł dopełnić ją w swojej wyobraźni. Na scenie widać tylko osnowę opowieści
o pękniętym życiu, ale wzory i barwę tkaniny każdy widz musi wybrać sam.
Na ten sam materiał można jednak rzucić inne światło. Można portrety
obu bohaterów potraktować jako wariacje na temat „statystycznego" młodego
Skandynawa czy Europejczyka, w ich losach zaś zobaczyć konkretyzację pewnych trendów opisywanych przez psychologów i socjologów. Niedługie i nieskomplikowane sztuki Fossego mogłyby wówczas posłużyć jako swoiste „case
studies" wielu zagadnień: kryzysu tradycyjnego modelu rodziny, kłopotów
tożsamościowych dzieci wychowanych bez ojców (i bez matek); korozji mię
dzyludzkich więzi, społecznych skutków depresji, problemu aborcji, kryzysu
religijności etc. Minimum słów - maximum problemów, zarysowanych tak, by
pobudzić do myślenia, nie proponując żadnych diagnoz i żadnych wyrazistych
odpowiedzi.

B

„Matka i dziecko" oraz „Letni dzień", choć napisane mniej więcej w tym samym okresie, różnią się od siebie pod względem formalnym. Pierwszy dramat
mieści się całkowicie w grupie wczesnych utworów Fossego, które sam autor
żartobliwie nazywa „salonowymj" (akcja toczy się bowiem we wnętrzu, ma
charakter konwersacyjny, obowiązuje nawet jedność miejsca, czasu i akcji).
Sztuka druga zapowiada charakterystyczne dla jego późniejszej twórczości

eksperymenty formalne, z którymi idzie w parze przesunięcie punktu ciężko
ści z tego, co psychologiczne czy społeczne na to, co filozoficzne. „Letni dzień"
należy do nurtu „metafizycznego", świat przedstawiony ma kilka warstw ontologicznych, status postaci nie jest jednoznaczny, wszystko, co widzimy na
scenie istnieje jakby w dwóch paralelnych wobec siebie wymiarach.
„Matkę i dziecko" wpisał Fosse w strukturę tradycyjnego dramatu analitycznego: w prowadzonej na scenie rozmowie bohaterowie odsłaniają stopniowo - przed sobą i przed nami - traumy przeszłości, które w sposób zasadniczy ukształtowały ich dotychczasowe życie, nazwane zaś wreszcie po imieniu
zaważą na przyszłości. Owe traumy (niechciane macierzyństwo, nieudany
związek, dzieciństwo bez rodziców, samotność i zagubienie) są elementami zarówno indywidualnej biografii bohaterów, jak i biografii pewnego pokolenia,
symptomami choroby społeczeństwa, w którym korozji ulegają międzyludz
kie więzi. Intymny dramat rodzinny jest więc zarazem dramatem społecznym.
Dialog między bohaterami, choć niezdarny i kaleki, stanowi próbę zrozumie-
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ny i sytuacje nabierają halucynacyjnego charakteru. Przyczynowo-skutkowe
nici wiążące przeszłość z teraźniejszością są konsekwentnie zrywane. Przeszłość i teraźniejszość nie układają się w linearną sekwencję zdarzeń. Istnieją
równolegle i jakby niezależnie od siebie, bo choć bez wątpienia oddziałują na
siebie nieustannie, to się wzajemnie nie oświetlają. Bohaterka, opowiadając
o nieudanych próbach zrozumienia decyzji swojego męża, powraca wciąż do
okna, zapatrzona w krajobraz, w którym jego postać rozpuściła się na zawsze.
Jakby po bezskutecznych próbach analizowania jego sytuacji egzystencjalnej,
pragnęła jej doświadczyć - zmysłowo i duchowo. Morski krajobraz, który ją
hipnotyzuje, ma charakter pejzażu mentalnego, określającego tożsamość jej
zmarłego tragicznie męża znacznie lepiej niż jakiekolwiek słowa . Para, która
za życia zupełnie się nie rozumiała, spotyka się teraz w „świecącej ciemności"
morza.

nia i wyjaśnienia tego, co wykoślawiło ich losy. Nić łącząca przeszłość z teraźniej
szością jest wprawdzie poplątana, rwie się tu i ówdzie, ale daje się jakoś związać
w jedną całość.

1O

W „Letnim dniu" przeszłość także odgrywa kluczową rolę, istnieje jednak
w sposób całkiem inny niż w poprzednim dramacie. Sztuka ma opartą na zasadzie
symetrii ramową strukturę, w swojej poetyce łączy zaś elementy dramaturgii epickiej i subiektywnej. Bohaterkami aktu pierwszego i trzeciego są Starsza Kobieta,
której mąż przed laty popełnił samobójstwo, wypływając w morze i Starsza Przyjaciółka, która była świadkiem tamtego wydarzenia i od tamtej pory regularnie odwiedza wdowę. Akt drugi wypełnia obszerny monolog Starszej Kobiety, układający
się w bardzo subiektywną narrację na temat bolesnej przeszłości, przeplataną scenami, w których owa przeszłość się uobecnia, a scenie pojawiają te same bohaterki
tyle, że zamknięte w innym wymiarze czasowym. Snuta przez Starszą Kobietę opowieść o przeszłości, o jesiennym dniu, w którym Asie po raz ostatni wypłynął na
morze, ma charakter bardzo szczegółowej rekonstrukcji gestów, słów, krajobrazów,
doznań. Ale im więcej w niej detali, tym mniej zrozumienia. Mnożące się szczegóły
wcale nie odsłaniają sensów zamrożonych w przeszłości. Pozornie realistyczne sce-

Wspomniane różnice formalne decydują także o tym, że każdy z dramatów
porusza inną strunę we wrażliwości odbiorców i zaprasza do innego rodzaju
refleksji. „Matka i d:z;iecko", tekst znacznie bliższy tradycji dramatu realistycznego, zaprasza do refleksji psychologiczno-socjologicznej. Postawy bohaterów
łatwo poddać analizie, by zrozumieć motywy ich postępowania, z ich problemów nietrudno wyciągnąć uogólniające wnioski. „Letni dzień" - choć porusza
podobne tematy - skłania raczej do refleksji metafizycznej czy filozoficznej.
Bardziej do kontemplacji tajemnicy niż do prób jej rozwikłania. Decyzja o połączeniu tych dramatów w jedną całość dowodzi, że w głąb twórczości Jona
Fossego można wejść kilkoma ścieżkami. I zapowiada, że każdy z nas będzie
mógł wybrać własną.

Autorka pracuje w Instytucie Sztuki PAN. Jej główne zainteresowania badawcze
tom.in. historia dramatu i teatru w perspektywie współczesnej komparatystyki oraz antropologii kulturowej, dramat i teatr skandynawski ze szczególnym
uwzględnieniem dramatu i teatru norweskiego. Jest redaktorem naukowym serii
Studia Komparatystyczne Instytutu Sztuki PAN w Warszawie.
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Dzieci, którym nie poświęca się niezbędnej uwagi i które nie czują się odpowiednio chronione przed zagrożeniem, stają się świadome własnej bezbronności i bezradności („.).
Przebywanie z matką, która z jakichś powodów nie jest emocjonalnie dostęp
na, ma taki sam wpływ na mózg dziecka, jak deprywacja w rodzaju całkowi
tej izolacji. Dzieci przychodzą na świat z potrzebą społecznej interakcji, która
wspomaga rozwój i kształtowanie ich mózgu. Jeśli postawa rodziców nie jest
przepełniona empatią i dostosowana do potrzeb dzieci - inaczej mówiąc, jeśli
nie mają one rodziców, którzy się nimi interesują i pozytywnie na nie reagują
- wówczas istotne części ich mózgu po prostu nie rozwijają się prawidłowo.
(...) Najbardziej bolesi;iym doświadczeniem dla dziecka wydaje się niemożność
przyciągnięcia uwagi matki (... ).
stresu, który nie jest łagodzony przez rodziców (...)
uważa, że nie potrafi sobie poradzić z bolesnymi uczuciami, wywołanymi
przez konflikt z innymi ludźmi. Jednak nie jest to cecha osobowości, z którą się
urodziło, ale problem regulacji, która jest wyuczona.
Dziecko

doświadczające

(... ) Ludzie w stanie depresji rozmyślają. Nie mogą przestać myśleć o swoich
niespełnionych potrzebach emocjonalnych bez odczuwania bólu, mimo to nie
są w stanie zrobić zrobić najmniejszych praktycznych kroków w kierunku poprawy swojej sytuacji. (... )Czują się niezwykle bezsilni i nieudolni w uzyskaniu
wsparcia, którego tak potrzebują.
Sue Gerhardt. Dziecko melancholiczne. Jak wczesne
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doświadzcenie może zmienić chermię

mózgu, prowadząc do depresji w życiu dorosłym [w:} Znaczenie mi/ości. Jak uczucia wpływa-

ją na rozwój mózgu. Przekł. Beata Radwan, Wyd. UJ, Kraków 2010.
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W wypadku ciepłej atmosfery wczesnego dzieciństwa staje się ono „rajem utraconym", do którego nieraz się wraca w ciężkich chwilach późniejszego życia.
Gdy jednak dzieciństwo jest „trudne", gdy nie ma charakteru „środowiska macierzyńskiego", gdy nie ma w nim dostatecznego ciepła uczuciowego,

nastroju i gdy nie daje ono

małemu

pogodnego
dziecku poczucia bezpieczeństwa, wówczas

w późniejszym życiu nie ma dokąd wrócić, nie ma bowiem „raju utraconego",
nie ma się o co oprzeć, przeszłość i przyszłość są ciemne. Zasadniczy koloryt
przyszłości, to, co popularnie określa się przez postawę optymistyczną lub pesymistyczną, zależy bowiem w znacznym stopniu od klimatu uczuciowego wczesnego dzieciństwa . Korzystne „środowisko macierzyńskie" wzmacnia nadzieję
na przyszłość i wiarę w siebie oraz w świat otaczający. $wiat jest „dobry" i przyciągający (postawa „do"), można w nim żyć i rozwijać się.
(... ) Gdy na skutek niekorzystnego „środowiska macierzyńskiego" pierwszych lat
postawa „od" otoczenia - do jej dominacji przyczynić się też
może wiele innych czynników, przede wszystkim genetycznych - wówczas świat

życia przeważa

otaczający staje się zagrażający i odpychający, trzeba go zmienić, przekształcić na
lepszy. Zamiast zespolenia się ze światem występuje oddzielenie od niego, przyjęcie pochyłej płaszczyzny kontaktu, „zwyciężę lub zostanę zwyciężony", silnie
odczuwa się w tej płaszczyźnie własną odrębność i samotność. Człowiek wskutek

tego czuje się w niej słabszy, gdyż „ja" nigdy nie jest tak silne jak „my".
(... ) Człowiek nie ma oparcia w przeszłości, nie ma swojego „raj u utraconego",
gdyż

jego dzieciństwo było budzącym trwogę piekłem. Nie ma więc gdzie wróma

cić, przeszłość jego jest ciemną nicością. Każdy jednak okres życia człowieka

swoje prawa, tzn. musi się kiedyś choćby śladowo wypełnić. Jeśli w dzieciństwie
nie miało się „macierzyńskiego środowiska", to szuka się go później nieraz przez
całe życie. Ludzie tacy czują się przez całe życie „nie- dopieszczeni", szukają macierzyńskiego ciepła i opieki w aktualnym środowisku, a ponieważ zwykle ich
nie znajdują, pojawia się uczucie zawodu i pretensji do całego świata, że jest obojętny, nieczuły,

wrogi.

Antoni Kępiński, Melancholia, Wyd. Literackie, Warszawa 1979.
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Jesteśmy

tym bliżej rzeczywistości, im więcej miejsca w duszy przyznamy
temu co odrzucone. Przyznanie miejsca zaczyna się w momencie, gdy wyrazi-

my zgodę na pojawienie się poczucia winy i gdy to poczucia winy przyjmiemy
do swej duszy. Czujemy się wtedy co prawda winni, ale jednak bliżej ziemi. (. ..)
Czujemy się silniejsi.
Ci, którzy martwią się przeszłością, w zasadzie nic nie są w stanie zrobić. Pozostają wiecznymi dziećmi, nie mogą dorosnąć. Całe swoje życie troszczą się on
i ci umierają nie dokonawszy niczego.
Co się dzieje, kiedy ktoś kogoś długo opłakuje? Część mojej duszy zostaje zwią
zana z tą osobą, a obciąża to nie tylko mnie, ale także ją. Jeżeli więc przyjmę
z powrotem pozostawioną przy tej osobie część siebie, ta osoba jest wolna.
A jeśli przyjmę do swej duszy tę osobę jako całość, taką, jaka jest, wzbogacę
się i w zadziwiający sposób uwolnię. Dzięki takiemu braniu z miłością wzbogacamy się o tę osobę. Staje się ona częścią nas. Równocześnie uwalniamy się
od niej.
(. .. ) Kiedy uznam, że jestem w jakiś sposób przeznaczeniem innych ludzi, któ-.
rych skrzywdziłem, ograniczyłem i zmusiłem do pożegnania lub rozstania, to
przeciwstawiam się poczuciu winy wywołanemu działaniem dla własnych korzyści, złymi życzeniami lub złymi chęciami. Przeciwstawiam się nie dlatego,
że

podlegam przeznaczeniu własnemu i innych.

Bert Hellinger, Porzqdki pomagania czyli jak, kiedy i komu skutecznie pomagać. Przekl. Barbara Wyczesany, Wyd. Santorski & Co, Warszawa 2008.
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Namiastką niezbędnego zmierzenia się z problemem bywa przebaczenie, nawet jeśli tylko zasłania i przesuwa konflikt, zamiast go rozwiązać.

Szczególe złe są skutki przebaczenia wtedy, gdy ofiara odpuszcza winnemu
winę, jak gdyby miała do tego prawo. Jeśli ma dojść do rzeczywistego pojednania, wtedy niewinny nie tylko ma prawo do zadośćuczynienia i pokuty, lecz ma
wręcz obowiązek domagać się tego. A winny ma nie tylko obowiązek dźwigać
skutki swego czynu, lecz ma do tego również prawo.
Istnieje prawdziwe przeznaczenie, które pozwala zachować godność winnemu
i chroni godność przebaczającego. To przebaczenie wymaga, żeby ofiara swoimi żądaniami nie posuwała się do ostatecznych granic i żeby przyjąć zadość
uczynienie i pokutę, proponowane przez sprawcę. Bez dobrego przebaczenia
nie ma pojednania.
Moja własna niewinność sprawia, że tak trudno mi udźwignąć poczucie winy
wynikające z woli losu. Gdybym był winny i został ukarany lub gdybym był
niewinny i został uratowany, wtedy mógłbym przyjąć, że los podlega moralnemu porządkowi i regułom, i mógłbym poprzez winę lub niewinność wpły
wać na los i nimi kierować. Gdy jednak ratowany jestem niezależnie od mojej
winy czy niewinności, a inni giną, wszystko jedno: winni czy niewinni, wtedy
pod każdym względem jestem na pastwę tych mocy i zostaję skonfrontowany
z bezsilnością mojej winy i niewinności.
Bert Hellinger, Sumienie miał czyste ...

Wykłady i opowieści. Przeł.

Zenon Mazurczak, Wyd.

Santorski & Co, Warszawa 2006.

1B

Tam, gdzie niewinni wolą cierpieć zamiast działać,
wkrótce pojawia się jeszcze więcej niewinnych ofiar
i winnych sprawców.

19

I'

Matka i dziecko/letni dzień
Bednarskiego. Otrzymała wiele nagród i odznaczeń, m.in.: Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski, Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Złoty Medal Zasłużony Kulturze Gloria Artis; nagrody dla filmu „Cud purymowy": MFF
Prix Europa - Nagroda im. W Brandta przyznawana za ochronę praw człowie
ka w Berlinie oraz Specjalna Nagroda Parlamentu Europejskiego, „Złota Nimfa''
na XL! MFF i Widowisk Telewizyjnych w Monte Carlo, Nagrodę Krajowej Rady
Radiofonii i Telewizji na XXV FPFF w Gdyni, a także m.in. główną nagrodę za
przedstawienie Teatru TV „Piękno'' P. Bednarskiego na XXII MF Telewizyjnym
w Bułgarii.

IZABELLA CYWIŃSKA
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Reżyser. Ukończyła etnografię na UW oraz reżyserię
w PWST w Warszawie. Pracowała w Białymstoku, Nowej
Hucie, Poznaniu oraz w teatrach warszawskich. Od 1969
roku była dyrektorem teatru w Kaliszu, zaś w roku 1973 objęła funkcję dyrektora Teatru Nowego w Poznaniu. W stanie
wojennym była internowana za przedstawienie „Oskarżony: czerwiec pięćdziesiąt
sześć" (od 14.12.1981 r. do 19.01.1982 roku przetrzymywana w Areszcie Sledczym
Poznań - Gołdap) . W latach 1989-1991 była Ministrem Kultury i Sztuki wrzą
dzie Tadeusza Mazowieckiego. Od 1990 roku do 1994 roku pełniła funkcję prezesa Fundacji Kultury, w latach 1992-1994 zasiadała w Radzie do spraw Kultury
przy Prezydencie RP. W latach 2008-2011 pełniła funkcję dyrektora artystycznego
Teatru Ateneum im. S. Jaracza w Warszawie. Jako reżyser filmowy zadebiutowała
serialem „Boża podszewka''. Jest laureatką festiwali w Kaliszu, Opolu, Wrocławiu.
Otrzymała Nagrodę Przewodniczącego ds. Radia i Telewizji oraz medal Kalos Kagathos. W teatrze wyreżyserowała m.in. spektakle: „Ifigenia w Taurydzie" Eurypidesa, „Smierć Tariełkina" A. Suchowo Kobylina, „Giganci z gór" L. Pirandella, „Na
dnie" M. Gorkiego, „Oni" St I. Witkiewicza, „Łaźnia': W Majakowskiego„Judasz
z Kariothu" K. H. Rostworowskiego, ,;wróg ludu" H. Ibsena, „Cmentarze" M. Hła
ski, „Tartuffe" Moliera, „Antygona w Nowym Jorku" J. Głowackiego. W teatrze telewizji wyreżyserowałam.in.: „Ciemności kryją ziemię" J. Andrzejewskiego, „Słoń"
A. Kopkowa, „Cyklop'' W Terleckiego, „Skrzywdzeni i poniżeni" F. Dostojewskiego, „Nora'' H. Ibsena, „Abigel" - serial młodzieżowy wg M. Szabo, „Piękno'' wg K.

PAWEŁ DOMAGAŁA

Aktor. Absolwent Akademii Teatralnej w Warszawie. Współ
pracuje z warszawskimi teatrami: Na Woli im. T. Łomnickie
go („Amazonia'' M. Walczaka, „Koziołek Matołek" K. Makuszyńskiego, Kabaret Na Koniec $wiata), Dramatycznym
(m.in. w „Pipi Pończoszance" w reż. Agnieszki Glińskiej) ,
Montownia (wystąpił"". „Edmundzie" D. Mameta i „Pomroczności jasnej" L. Abaire David), Polonia (zagrał w „Miłości Fedry" S. Kane), a także Powszechnym im. J.
Kochanowskiego w Radomiu (był Ignasiem w „Trans-Atlantyku" wg W Gombrowicza). Zagrał także w „Heroinie" T. Piątka w Teatrze Narodowym w Warszawie.
Otrzymał wyróżnienie Jury za rolę Gerryego w przedstawieniu „Tańce w Ballybeg"
na XXV Festiwalu Szkół Teatralnych w Łodzi. Ma na swoim koncie liczne role filmowe („80 milionów" W Krzystka i „Miasto z morza'' A. Kotkowskiego) i telewizyjne. Występuje w zespole „Ginger''.

KATARZVNA FIGURA
Aktorka. Absolwentka PWST w Warszawie. Edukację
w paryskim Conservatoire d'Art Dramatique. W połowie lat 80., jeszcze przed ukończeniem szkoły
aktorskiej, wystąpiła w epizodach u znanych reżyserów:
Krzysztofa Kieślowskiego („Bez końca") i Wojciecha Jerzego Hasa („Osobisty pamiętnik grzesznika''). Jej pierwszą dużą rolą była postać
Once w „Ga, ga. Chwała bohaterom" Piotra Szulkina. Później zagrała w „Pokontynuowała
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ciągu do Hollywood" Radosława Piwowarskiego. Wystąpiła w kilku filmach

zagranicznych. Grała w produkcjach węgierskich (m.in. u Miklósa Jancsó),
czechosłowackich, hiszpańskich, włoskich, a także francuskich. Zagrała w fil-

mach Roberta Altmana w - nagrodzonym na Festiwalu w Wenecji - „Graczu"
i „Pret-a-porter''. W Jatach 1985-1988 występowała na deskach Teatru Współ
czesnego w Warszawie, gdzie zagrała Irinę w „Trzech siostrach" A. Czechowa,

nym chłodem, nieumiejętnością tworzen ia więzi międzyludzkich . W języku
polskim drukiem ukazało się do tej pory 9 sztuk Jona Fossego: w przekła
dzie Haliny Thylwe „Dziecko", a także „Matka i dziecko", „Syn", „Noc śpiewa
piosenki" oraz „Odwiedziny" (w tomie: Jon Fosse, „Sztuki teatralne", ADiT,
Sulejówek 2005), w przekładzie Elżbiety Frątczak-Nowotny: „Imię", „Ładny
letni dzień", „Sen o jesieni" oraz „Sen".

Helę w „Mistrzu i Małgorzacie" M. Bułhakowa. Współpracowała z Teatrem No-

wym w Warszawie (Yana w „Zazdrości na trzy faksy" E. Vilar), Krakowskim

JERZV JUK-KOWARSKI

Teatrem Scena STU, Teatrem Wybrzeże w Gdańsku (Hanka w „Hanemannie" S.
Chwina), Teatrem Polonia i Komedia w Warszawie. Jest aktorką Teatru Dramatycznego im. G. Holoubka w Warszawie. Zagrała w spektaklach Piotra Cieślaka,
Pawi Miśkiewicza, Krystiana Lupy. Ma na swoim koncie wiele nagród, m.in. nagrodę za pierwszoplanową rolę kobiecą na 24. FPFF za Gosię w „Ajlawiu" Marka

Scenograf, malarz. Scenograf, malarz. Studiował matematykę na Uniwersytecie Warszawskim. Po trzecim
roku przeniósł się do warszawskiej Akademii Sztuk Pięk-

Koterskiego i na 27. FPFF za Ubicę w „Ubu król" Piotra Szulkina. Kilkakrotnie
była nominowana do „Orłów" (nagrodzona za rolę w filmie „Żurek" Ryszarda

do „Upiorów" H. Ibsena w reżyserii Henryka Baranowskiego w Teatrze Polskim w Bydgoszczy („Pokojówki" J. Geneta, „Publiczność zwymyślana" P.

Brylskiego). Dwukrotna laureatka „Złotych Kaczek''. Za rolę Gerdy w przedstawieniu „Alina na zachód" D. Dobbrowa zdobyła nagrodę na 46.KST w Kaliszu.

Handke, . W latach 70. był związany z poznańskim Teatrem Nowym, prowadzonym przez Izabe~ę Cywińską (jest autorem oprawy plastycznej do m.in.
do spektakli: „Awantura w Chioggi" C. Goldoniego, „Letnicy" M. Gorkiego,
„Czerwony kogut leci wprost do nieba" wg powieści M. Bulatovića oraz „Trzy

Zagrała

w wielu filmach i serialach telewizyjnych.

JON FOSSE
Norweski dramatopisarz, prozaik, poeta i eseista. Uznany za jednego z najciekawszych współczesnych dramatopisarzy europejskich. Napisał 25 dramatów, jako
dramatopisarz debiutował w 1994 roku sztuką „Og aldri
skal vi skiljast" („I nigdy się nie rozstaniemy"). Utwory
Fossego przetłumaczono na p rzeszło 40 języków, a sztuki wystawiono na ponad 120 scenach świata. Za twórczość dramatyczną otrzymał wiele nagród.
Otrzymał wiele nagród, m .in. Nagrodę Ibsena (1996), Nordycką Nagrodę
Dramatopisarską (2000) i Nagrodę Nestroy (2000). W 2002 roku został
uznany za najlepszego autora zagranicznego przez niemiecki miesięcznik
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„Theater Heute". The Daily Telegraph zaliczył go do 1OO żyjących geniuszy.
Fosse jest minimalistą słowa - jego postacie mówią oszczędni e . Fossego interesuje codzienność i samotność. Jego bohaterowie borykają się z emocjonal-

nych. W 1973 roku ukończył tam Wydział Architektury
Wnętrz. W 1973 roku debiutował w teatrze scenografią

siostry" A. Czechowa). 1975 roku po raz pierwszy zaprojektował dekoracje
do inscenizacji Jerzego Jarockiego, był to „Wiśniowy sad" A. Czechowa przygotowany na deskach Starego Teatru im. H. Modrzejewskiej w Krakowie.
Z Jarockim współpracował m.in. przy „Ślubie", „Kosmosie" W. Gombrowicza,
„Miłość na Krymie" S. Mrożka. Za granicą twórcy wspólnie zrealizowali m.in.
„Bal manekinów" B. Jasieńskiego w Teatrze im. Cwillinga w Czelabińsku,
„Rewizora'' M. Gogola w Schauspielhaus w Wuppertalu, „Zmierzch" I. Babla
w Schauspielhaus w Zurychu, „Życie jest snem" Calderona w Schauspielhaus

w Norymberdze i „Portret" S. Mrożka w Schauspiel w Bonn. Otrzymał wiele
nagród i wyróżnień, m.in.: Nagrodę w dziedzinie scenografii na II Opolskich
Konfrontacjach Teatralnych za „Letników" M. Gorkiego w reżyserii Janusza
Nyczaka w Teatrze Nowym w Poznaniu; nagrodę główną w dziedzinie scenografii za oprawę scenograficzną do „Portretu" S. Mrożka na XV1I Festiwalu
Polskich Sztuk Współczesnych we Wrocławiu; Wyróżnienie za scenografię do
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przedstawienia „Grzebanie" wg Witkacego na II Ogólnopolskim Konkursie

JULIAN POTRZEBNY

na Wystawienie Polskiej Sztuki Współczesnej w Warszawie; nagrodę za scenografię do spektaklu „Historia PRL wg Mrożka" na V Ogólnopolskim Konkursie na Wystawienie Polskiej Sztuki Współczesnej w Warszawie.

Asystent

reżysera,

inspicjent. Absolwent i stypendysta

Wydziału Reżyserii Państwowej Wyższej Szkoły

Telewizyjnej i Teatralnej im. L. Schillera w

MONIKA KWIATKOWSKA
Aktorka. Absolwentka Akademii Teatralnej w Warszawie. Od 1998 roku związana z Teatrem W spółcze
snym w Warszawie, gdzie zadebiutowała jako Beatrice w „Łgarzu" C. Goldoniego. Kolejną rolą była Anna
Fiodorowina w „Barbarzyńcach" M. Gorkiego. Zagrała
m.in. w „Mieszczaninie szlachcicem" Moliera, „Imieniu" J. Fossego, „ Bair.hi ni di Praga" B. Hrabala (za rolę Nadzi była nominowana do Feliksów Warszawskich), „Wniebowstąpieniu" T. Konwickiego, „Straconych zachodach
miłości" W. Shakespeare'a, „Transferze" M. Kuroczkina, „Moralności pani

Pracował jako nauczyciel akademicki w Katedrze Pedagogiki Społecznej Uniwersytetu Łódzkiego. Twórca kina
niezależnego, prezentowanego m.in. w kinie „Charlie" w Łodzi czy klubie „Le
Madame" w Warszawie. Uczestnik konferencji i warsztatów scenariuszowych
(m.in. Laboratorium Scenariuszowego Stowarzyszenia Filmowców Polskich).

Laureat Stypendiów Scenariuszowych Państwowego Instytutu Sztuki Filmowej.
Był asystentem reżysera przy spektaklach: ,,Wyzwolenie" St. Wyspiańskiego, „Sex
machine" T. Mana. Jako inspicjent pracuje m.in. przy „Naszej klasie" T. Słobo
dzianka, „Ala z elementarza" A. Margolis-Edelman.

STANISŁAW

Dulskiej" G. Zapolskiej. Ma na swoim koncie liczne role filmowe i telewizyjne. Za rolę Xenny w „Interno" M. Pieprzycy otrzymała główną nagro-

Pendereckiego w Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej
w Krakowie. Swoje umiejętności doskonalił w 1967 podczas kursów prowadzonych przez Pierre'a Schaetfera (mu-

JAN PĘCZEK
Ukończył Wydział Aktorski Państwowej Wyższej

Szkoły Teatralnej w Krakowie. Był związany z: Teatrem
Ziemi Pomorskiej w Grudziądzu, Teatrem im. St. Jara-

cza w Olsztynie, Teatrem śląskim im. St. Wyspiańskie
go w Katowicach, Teatrem Popularnym w Warszawie.
Od 1982 roku jest aktorem Teatru Współczesnego w Warszawie. Był m.in.
Mężczyzną Mahagonny w „Mahagonny" B. Brechta i K. Weilla, Filostratesem w „Śnie nocy letniej" W. Shakespeare ' a, Stefanem w „Rozbitym dzbanie" H. von Kleista, Nicolo „Nieznajomej z Sekwany" ó. von Horvatha. Ma
na swoim koncie liczne role filmowe i telewizyjne.
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RADWAN

Kompozytor. Studiował grę na fortepianie w klasie Ludwika Stefańskiego i kompozycję pod kierunkiem Krzysztofa

dę kobiecą na międzynarodowym festiwalu sztuki filmowej i telewizyjnej
w Avanca w Portugalii.

Aktor.

Filmowej,
(2010).

Łodzi

zyka elektroniczna) oraz Oliviera Messiaena (kompozycja) w Paryżu. W latach
1960-75 współpracował z kabaretem „Piwnica pod Baranami". Jednocześnie,
w latach 1963-66, był kierownikiem muzycznym Teatru Rozmaitości w Krakowie, zaś w latach 1974-76 - w Teatrze Ateneum w Warszawie. W 1977 związał się
na stałe, jako konsultant muzyczny, ze Starym Teatrem im. H. Modrzejewskiej
w Krakowie, pełniąc od 1980 do 1990 funkcję dyrektora tej sceny. Jest autorem
ponad 200 kompozycji, napisanych m.in.: dla teatrów w Krakowie, Warszawie,
Katowicach, Gdańsku, Poznaniu, Gdyni, Szczecinie i Wrocławiu. Współpraco
z wieloma reżyserami teatralnymi i filmowymi, m.in.: Zygmuntem Hiibnerem, Konradem Swinarskim, Jerzym Jarockim, Witoldem Zatorskim, Jerzym
Grzegorzewskim, Andrzejem Wajdą, Tadeuszem Bradeckim, Maciejem Prusem, Zbigniewem Zapasiewiczem, Rudolfem Zioło, Mikołajem Grabowskim,
wał
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Krzysztofem Babickim i Krystianem Lupą. Jest laureatem wielu nagród m.in.
na Opolskich Konfrontacjach Teatralnych za muzykę do spektakli - „Rękopis
znaleziony w Saragossie" J. Potockiego w reż. T. Bradeckiego, ,,Wesele" St. Wyspiańskiego i „Nie-Boska komedia" w reż. J. Grzegorzewskiego, ,,Wesele" St. Wyspiańskiego w reż. A. Wajdy „Sen srebrny Salomei" J. Słowackiego w reż. J. Jarockiego; na Kaliskich Spotkaniach Teatralnych za muzykę do ,,Woyzecka" w reż.
Tadeusza Bradeckiego. Otrzymał również Nagrodę im. Aleksandra Bardiniego,
Nagrodę Fundacji Kultury Polskiej, Nagrodę indywidualną w kategorii filmów
TV za muzykę do filmu „Sędziowie" w reż. K. Swinarskiego.

HALINA SKOCZYŃSKA

26

Aktorka. Absolwentka krakowskiej PWST. Występowała na
deskach teatrów: Bagatela w Krakowie (zadebiutowała rolą
Klary w „Zemście" A. Fredry), Współczesnego im. E. Wiercińskiego we Wrocławiu, Teatru Polskiego we Wrocławiu,
Teatru Nowego w Poznaniu, Teatru im. S. Jaracza w Łodzi.
Ostatnie cztery sezony była aktorką Teatru Narodowego w Warszawie. Najważniej
sze role: Judyta w „Księdzu Marku" J. Słowackiego, Ruth w „Niemcach" L. Kruczkowskiego, Janulka w „Janulce, córce Fizdejki" Witkacego, Irma w „Balkonie'' J.
Geneta, Antygona w „Antygonie'' Sofoklesa, Generałowa w „Płatonowie'' i w „Pła
tonowie. Akcie pominiętym" A. Czechowa, Kunegunda w „Kasi z Heilbronnu" H.
von Kleista, Helena w ,,Wujaszku Wani" A. Czechowa, Królowa Małgorzata w „Król
umiera, czyli ceremonie'' E. Ionesco, Arkadina w „Mewie'' A. Czechowa, Królowa
Małgorzata w „Iwonie, księżniczka Burgunda" W Gombrowicza, Linda w „Śmierci
komiwojażera" A. Millera, Raniewska w ,,Wiśniowym sadzie'' A. Czechowa, Mary
w „Mary Stuart" W Hildesheimera, Lady Miloford w „Intrydze i miłości" F. Schillera,
Królowa Małgorzata w „Ryszardzie III" W Shakespeare'a. Współpracowała ro.in. z:
Jerzym Jarockim, Jerzym Grzegorzewskim, Andrzejem Wajdą, Pawłem Miśkiewi
czem, Magdaleną Łazarkiewicz, Tadeuszem Mincem. Ma w swoim dorobku ok. 80
ról z których wiele nagrodzonych zostało najbardziej prestiżowymi nagrodami teatralnymi; otrzymała m.in.: Wyróżnienie za rolę Lindy w „Śmierci komiwojażera" A.
Millera na XXXV Jeleniogórskich Spotkań Teatralnych, Nagrodę Główną w Kaliszu
za rolę Anny Wojnicew w „Płatonowie'' oraz w „Płatonowie. Akcie pominiętym" A.

dzień

Czechowa, Nagrodę im. Aleksandra Zelwerowicza dla najlepszej aktorki w Polsce
sezonu 2001 za rolę Raniewskiej w ,,Wiśniowym sadzie" A. Czechowa, za tę samą
rolę Grand Prix w Kaliszu. W 2004 roku Statuetkę Fredry za wybitne osiągnięcia artystyczne, w tym za tytułową rolę w „Mary Stuart" W Hildesheimera. Tą rolą zdobywa także Złotą Iglicę (plebiscyt publiczności) oraz nagrodę za rolę pierwszoplanową
na festiwalu w Kaliszu. Rolą Inez w „Życiu trzy wersje" Y. Rezy wygrywa Festiwal
Komedii Talia w Tarnowie. Odznaczona Srebrną Gloria Artis.

EWA SŁOBODZIANEK
Asystent reżysera . Pochodzi z Białegostoku. Studiowała filmoznawstwo na Uniwersytecie Łódzkim. Pro bono
współpracowała z festiwalami FPA i ŻubrOFFka. Związa
na z Laboratorium Dramatu, gdzie na scenie Przodownik
zajmuje się Kabaretem na Koniec Świata. Obecnie uczestniczka reżyserii filmowej Studia Prób w Wajda School.

HALINA THYLWE
Tłumaczka

literatury skandynawskiej. Przekłady głów
nie z języka szwedzkiego, m.in. powieści V. Moberga,
P.O. Sundmana, T. Lindgrena, S. Delblanca, I. Bergmana oraz sztuk ro.in. J. Fossego, L. Norena, A. Strindberga, I. Bergmana, S. Gi:ithe, ]. Gardella, M. Dahlstri:ima,
M. Garpe, B. Vik i H. Mankella. Opracowała dwie antologie współczesnego
dramatu szwedzkiego. W roku 2000 otrzymała nagrodę Akademii Szwedzkiej za całokształt twórczości przekładowej. Otrzymała Stypendium Gorana
O.Erikssona 2010 za przekłady szwedzkich utworów dramatycznych.
MAŁGORZATA ZAJĄCZKOWSKA

Aktorka. W latach 1979-81 była związana z Teatrem
Narodowym w Warszawie (debiutowała z w „Pierwszym ostrzeżeniu" A. Strindberga). Na deskach Narodowego zagrałam.in. w „Szkole żon" Moliera, „Trenach" J.
Kochanowskiego, „Dziadach" (cz. III i Ustęp) A. Mic-
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kiewicza, W 1981

wyjechała

do USA, gdzie pod nazwiskiem Margaret So-

phie Stein kontynuowała karierę aktorską, występowała nam.in. Broadwayu
w „Prezent Laughter" N. Howarda. W 1999 powróciła do kraju, występowa
ła m.in. w warszawskim Teatrem Na Woli im. T. Łomnickiego („Panienka
z Tacny" M.V. Llosy, „Miłość - to takie proste" L. Norena), Teatrze Polonia
w Warszawie („Kobieta w sytuacji krytycznej" J. Murray-Smith). Występo
wała w monodramie „Matematyka miłości" E. Vilar. W Teatrze TV byłam.in.
Sonią w „Zbrodni i karze" F. Dostojewskiego. Ma na swoim koncie liczne
role filmowe i telewizyjne. Na XX KST otrzymała wyróżnienie dla młodych
aktorów za udział w przedstawieniu wg „Trenów" J. Kochanowskiego.

SYLWIA ZMITROWICZ
Aktorka Absolwentka Akademii Teatralnej w Warszawie.
Związana jest z Teatrem Ateneum im. S. Jaracza w Warszawie. Występowała m.in. w spektaklach: „Sen wujaszka"

F. Dostojewskiego, ,,Wujaszku Wani" A. Czechowa, „Moralności pani Dulskiej" G. Zapolskiej, „Dwadzieścia minut
z aniołem'' A. Wampiłowa. Ponadto była m.in. Marią w „Rewizorze'' M. Gogola,
Sonią w „Zbrodni i karze" F. Dostojewskiego, Wronique Holli w „Bogu mordu" Y.
Rezy. W Teatrze TV występowałam.in. w spektaklach Gustawa Holoubka („Dwa
teatry" J. Szaniawskiego), Zbigniewa Zapasiewicza („Holsztyński" J. Słowackiego)
i Jana Englerta („Iwanow" A. Czechowa).
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Prawa autorskie do dramatów Jona Fossego reprezentuje w Polsce Agencja
Dramatu i Teatru (ADiT).
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