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Monika Gerboc, pochodzi ze Sniny na
Słowacji, obecnie mieszka w Cottbus,
gdzie pracuje w Teatrze Piccolo. Jest
absolwentką Akademii Sztuki w Bań
skiej Bystrzycy, Wydział Sztuki Dramatycznej, kierunek: reżyseria teatru
dramatycznego oraz Akademii Teatralnej w Warszawie, Wydział Sztuki Lalkarskiej w Białymstoku, kierunek: aktorstwo i reżyseria teatru lalek.

Polega na tym, że jedni i drudzy aktorzy
nie są do tego przyzwyczajeni. Lalkarze myślą o teatrze inaczej niż aktorzy
dramatyczni. A ponieważ stoją razem
na scenie, lalka i aktor, muszą się jakoś
dogadać. Reguły, którymi rządzi się teatr lalek i reguły, którymi rządzi. się teatr
dramatyczny, muszą stworzyć wspólne
reguły. Muszą szukać kompromisu, ale moim zdaniem - jest to tylko kwestia 'W'jczuwania partnera. Mieszanie tych dwu
form jest zawsze trudną szkołą, dlatego
że kiedy aktor dramatyczny niezupełnie
.I

WSPOLNA PRACA
UCZY WZAJEMNEGO SZACUNKU
rozmowa z MONIKĄ GERBOC. rezyserem
Czy to Twoje pierwsze doświadczenie
z realizacją wspólnego spektaklu aktorów dramatyczych i lalkowych?
To nie jest pierwszy raz. Mam dyplom
reżysera teatru dramatycznego, ale też
dodatkowo studiowałam reżyserię teatru
lalek. mieszam więc te dwie formy dosyć
długo . Jednak pierwszy raz to dyrekcja
teatru zaproponowała mi taki wspólny
projekt, bo dotychczas robiłam to z przekonania i z własnej inicjaty'W'j.
Na czym polega podstawowa trudność
połączenia w jednym przedstawieniu
obu odmiennych zespołów aktorskich?

„Małej

syrenki

wyczuje partnera, to jakoś się .schowa".
Ale będąc z lalką na scenie, niczego nie
da się ukryć.
A więc praca nad "Małą syrenką ". czyli
pierwszym w historii Teatru Cieszyń
skiego wspólnym przedstawieniem Sce ny Polskiej i Sceny Lalek Bajka była dla
wszystkich zupełnie nowym doświad
czeniem?
Od aktorów lalkarzy zawsze wymaga się
cięższej pracy. Chodzi bowiem nie tylko
o opanowanie roli i własnego ciała Masz
w ręce jakąś nieżywą rzecz, lalkę, którą

trzeba ożywić. To kwestia chwytów, tempa, ustawian ia się. każda lalka in aczej
patrzy, pewne gesty s ą ładne, inne nie.
Zawsze mówię. że aktorzy lalkarze muszą
mi eć większe 'W'JCZUcie. Dopiero przy takiej wsp ółpracy jak teraz aktorzy dramatyczni mogą s ię o tym przekonać. Moim
zdaniem aktorzy lalkow i muszą być bardziej cierpliwi, a przede wszystkim pokorni. Ustawianie ich scen trwa zawsze
znacznie dłużej.
Wsp ółpraca Sceny Polskiej i Sceny Lalek Bajka jest ogromnym 'W'jZWaniem
dla wszystkich, n ie tylko dla aktorów, ale
równi e ż dla pracowni, fryzjerek, krawco'W'JCh. To ogromna grupa ludzi zaangażo
wanych w ten projekt . Fakt, że oba zespoły połączyły swe siły realizując „Małą syrenką" to dla n ich w ielkie doświ adczenie,
aktorzy uczą się od siebie, uczą się wzajemnego szacunku dla swej pracy.
TeatT Cieszyński złożył Ci propozycję
przygotowania dużego, barwnego widowiska dla wszystkich widzów. Wybrałaś .Małą syrenkę~. Co w tej baśni jest
takiego, że Twoim zdaniem przemówi
zarówno do dzieci. jak i widzów dorosłych?
Przyznaję, że niezupełnie byłam

przekonana, że można zrob i ć spektakl skierowany zarówno do 3-latków, jak i 15-latków.
Dzieci myślą inaczej niż nastolatkowie,
są n a innym poziomie swojego rozwoju emocjonalnego i rozwoju osobowoś c i.
Możn a szukać kompromisu, i my to robim y, tak aby każdy znalazł coś dla siebie. •Mała syrenka" jest historią o miłości
i o poświęcaniu s i ę. Ale równocześnie
adaptacja Bogdana Nauki, którą wybraliśmy, jest opowieścią o dorastaniu i o chę
ci być dużym, dorosłym, robić to, co się
chce. I właśnie to pragnienie oraz chęć
postawienia na swoim łączy dzieci małe
i duże. To doskonały temat dla wszystkich. A nawet dla jeszcze starszych, do-

rosłych widzów. Mu szę przyznać , że autor adaptacji bardzo sprytnie napisał ten
scenariusz, świetnie poradził sobie z tematem .chcę być duża i niezależna, robić
to, co dyktuje mi moje serce". W scenariuszu jest też bardzo ważny temat rodzica,
który pozwoli albo nie pozwoli dziecku
na spełnianie swoich marzeń. bo boi się,
że to może za wcześnie, że dziecko może
zrobić sobie krzywdę.
Zaprosiłaś do współpracy wybitnych
słowackich realizatorów, którzy po raz
pierwszy odwiedzili Teatr Cieszyński.
Jak im się tu pracowało?
Z Miroslavem Dusą. autorem scenografii
i projektów lalek, to moja pierwsza
współpraca, choć od dawna się znamy.
Z }Ulią Sabovą. która zaprojektowała kostiumy, też pracuję pierwszy raz. Z kompozytorem Jmm Philippem zrobiliśmy
już dużo spektakli, bardzo go szanuję. Miroslava DU.Sę zaskoczyło projektowanie

rys. dorota wałach

scenografii dla dużej sceny, jest świet
nym scenografem lalkowym, ale lalkarze
pracują zazwyczaj w o w iele mniejszych
przestrzeniach. Urocze było obserwować.
jak to co zaproj ektował, musiał potem powiększać i powiększać, bo lalka na dużej
scenie nie może mieć 30 cm, a le co naj mniej 70. Przyjemnie było obserwować
jak on , wykładowca Akademii Teatralnej
w Bratysławi e radzi sobie z nowym wyzwaniem. Julia też wykłada na Akademii
w Bratysławie, jest specjalistką od des ignu. Nowym i dużym doświadczeni em
dla niej było, że robimy kostiumy, które
mają nie t ylko ślicznie wyglądać. ale najważniejsze jest, jak b ędą grały podczas
spektaklu, co będą wyrażać. Nasze kostiumy muszą mieć charakter.
Warto też zaznaczyć , że mamy w zespole Sceny Polskiej młodą, utalentowaną choreografkę, Joannę Gruszkę. I warto
podkreślić, że aktorka dramatyczna Ka-

tarzyna Bonev
krótkim czasie
dzen ia lalek

świetnie

i w stosunkowo
prowa -

opanowała sztukę

Czy dla aktorów Sceny Lalek Bajka.
przyzwyczajonych do grania w znacznie mniejszej przestrzeni, duża scena
może stanowić problemem?
Absolutnie nie. Lalkarze są skupieni na
swojej lalce, a przestrzeń jaką lalka ogrywa, nie jest ważna. Aktor dramatyczny
myśli trochę inaczej niż lalkarz. Lalkarz
wie: to nie ja stwarzam ro l ę, nie ja będę
podziwiany; to moja lalka, ja służę lalce.
Aktor jest d uszą. a lalka jest c i ałem. Oni
bez siebie nie istnieją. Bardzo szanuję aktorów lalkarzy, współpraca z nimi zawsze
jest wspaniała. bo w ich zawodzie z zało
żenia jest dużo pokory. Człowiek zajmują
cy s ię teatrem lalek nie może być egoistą.

Dlaczego zdecydowałaś się na adaptaAndersena ..Mała syrenka·.
która ma inne zakończenie niż w oryginale?
cję baśni

o zakończen iu .
które napisał Andersen jest najlepsze. Jest okrutne i smutne. Ale to moja najukochańsza baśń, zaw iera on a w sobie to, co ja w sztuce ogólnie najbardziej lubię, czyli p iękno, które
boli. Wiemy, że coś m us i s ię zdarzyć, ale
to nie jest proste i boli. Bogdan Nauka
zmienił zakończenie na bardziej optymistyczne. Jednak w porównaniu z innymi
adaptacjam i, pozostawił w tekście pew ien dramatyzm. Nie jest tylko barwnie
i śpiewnie. Żeby Syrenka doszła do zakoń 
czenia, które on sob ie wymyślił, musi po
drodze coś przeżyć. przez coś p rzejść. Szanuję ten tekst . bo mówi. że trzeba walczyć o miłość, nawet jeśli przyjdzie zapła
cić wysoką cenę. To najlepsza adaptacja.
z jaką dotychczas s ię spotkałam.
Wiele

dyskutowaliśmy

Myślę, że zakończenie,

rozmawiała JOANNA WANIA

prawa autorskie
reprezentuje

dotyczące

tekst u szhiki
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