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MATEUSZ P.AKUł.A (1983) dramatopisill'Z i 
drarn;i.curg, ukończył dramaturgię na Wydziale 
Rezyserii Dramatu w PWST w Krakowie. 
Jego debiutancka szruka Biały Dmucl1awiec znalazła 
się w finale pierwszej edycji konkursu o Gdyńską 
Nagrodę Dramarurgiczną i przez jury owego 
konkursu zosta..!a uzna.na za. najlepszy debiut roku. 
W 2010 roku nakl:idem Fundacji SPLOT ukazał 
się zbiór jego dramatów pt. Biały Dmucliawiec. 
Pięć ·ztuk ttatra/11ycl1 - znalazły się w nim sztuki: 
Bw(y Dm11chawiec (prapremiera -Tealr Osrerny 
w Lublinie, reż. K. Babicki, 2010), Miki mister DJ, 
(finalistka IV edycji konkursu o Gdynską Nagrodę 
Dramaturgiczną. Książę Nialom (prapremiera -L...--------------- Teatr Ja.racza. \~·Olsztynie, reż. J. Pawlowska, 2.011). 

Donkiszot (prapremiera-Teatr Dramatyczny w Warszawie, reż. 
M. Podstawny, 2010) oraz Marcin wieczny Artur. 
W kwietniu 2012 roku Fundacja SPLOT wyd.Ja kolejne 1ego książki-dyptyk 
dramatyczny Na koncu lancud1a-w skład którego wchodzą szruki: Na lw1icu łańcuc11<1 
(prapremiera -Teatr Osterwy w Lublin ie, reż Eva Rysovi, 2ouJ i Na lwncu lańcuclia IT. 
Twardy gnat, martwy fwiat-oraz zbiór Kowboj Paróu•ka i trzy in n,, sztuki, 
w którym oprócz cek -ru tyru.łowego, napisanego w pólnie z dwunastoletnim bratem, 
Marcinem, zna.la.z!y ię: Wej cie Smoka. Trailer i KonradMaszyna (prapremiery obu 
sztuk-Teatr ł.ażnia Nowa w Krakowie, rez. B. Szvd.łowski, 2011) oraz Plemnik-i 
w ko mosie, szruka na.pisana na zamówienie Wroda.w kiego Tearru Lalek. Dla tego 
cearru napisał również szrukę Sio (reż. J. Peszek, 2.009). Nominowany do na.grody 

1VP Kul cura .Gwarancje Kultury" za najbardziej obiecujący debiut 
2010 roku (z.i zbiór Biab• Dm11chawiec. Pięć sztuk ltatralnyc/1). 
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zo:eg6lnie o i'.ldną z .Jedności", często wyoblOl.Um sobie powsuj~e sceny 
k\, r••tal I . 

c'f0..,a~a lłłi•Y„ ; ~o\\. nu~!-) uklonwruonę ruczcgo 1 wszystkiego, czyli w stronę 
. s~etnika. Jednocz nie ukłon w ronę takiego duch.unpowego 

pod.ef c1;a do sztuki -wd co„ co nie f t r.vo'e, o czym micr nigdy nie pomy:!l.U. u ro może 
t;'ć ~rulc1, n.ldlj remu jakis tymi i powie' w gal rii. idcróre onie potrafią malow.i.ć j;ak 

K.-m~n. ky, .tle rac-"et me z.a pro ą P~i.1C161 laytylc6w na wemi aż Za co opiekun ruiego 
słom~ - maJ;aru moze swo1cmu pupilowi lcro1ć abnz, domalować coś n.l nim (lub nie), 
n;id.lc 1ilis rywłi podpis;i u; pod nim swoim nilWISlcimi. Moze ren obnz pokaz.:ić 
w No\\Ylll Torku, pr~ i urobić kupę Us)' 

(M.urun P.akul.l · l'OZl110Wle i Piornm OlJcusmn. 

( ... ) moje cek ty to czę ro są mulrikompilacje, 
trochę ~~pta.cje, a. trochę tek cy własne. Proporcje 
wlas~osc1 do ~dzości ię zmieniają. w każdym 
z moich tek towwyg4da to nieco inaczej. Je 'li 
rzeczywistość czego~ ię domaga., ro rólczej 
metafory, nie opi u. Metafory, która. otwieról różne 
drogi skojarzeniowe i interpretacyjne. Wszelkie 

.Część.moichma1omychtwierdzi,reoglą~nie zamknięcia, dopowiedzenia w sztuce mnie 
nailerów sprawia Im większą przyJemnośc mz drażnią. 

r. oglądanie samych filmow. Ftlmy są za długie, (Maceusz Pakuła w rozmowie z Piotrem Olku zem 
miewają nudne fragmenty. Trailerów ~ozna Kopać tunele w kałuży. DIALOG nr n/wio) ' 
w dwie godz.iny obe1rze< ze czterdziesc_i. Tak się --::---,.-,---.,..~----!l!lipl--!!!!!!!!11--' 
pewnie broni tak zwany ałowiek wspólaesny 
przed swoją własną pustką wewnętrzną . • 
Pewnie tę pustkę na1dotkliwiej C1Sw1etla nuda . 
(Matell51 Pakuła w rozmowie z Piot1'm 
Olkuszem, Kopal runtle w k.ałuiy, 
DIALOG nr 1 W010l 

W Polsce podobną formę zaskoczenia widza wizualną 
anty-estetyką stosowała Łódź Kaliska. 
Grupa utworzona w 1979 r. w Łodzi. Powstała w atmosferze 

kandalu jako formacja neoawangardowa ~ charakterz~ 
c d"alnyro wywodzącym się z rradyq1 koncepruahzmu. 
Lotome 1 • - I · 
Ich prace, często sprawiały wrażenie zamierzone), komp e:ne~ 
candecy wywołując u odbiorcy zgrzyt: natłoku d.anyc~, wrazente 
l ki Charakterystyczna ru była niejasność komunikatu, natłok 

v ep · b ły • ce vlepki 
zróżnicowanych form oprycznych, azgro • mazan ' 

powodujące w odbiorcy wrażenie zagubienia. 
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Kilk a lat remu pojawila . 
ma:~eta z Ameryki Pofu~:;j~:o?a internetowa 

est pod r.yntlem e1. a na stronie 
Fa.cer pisał t „Pedofilia z ludzk 
odmien ~o cym, że pedofilia ą rwarzą". 

homoseks:~i~~~~:cja s~ksualna(pc:::n~;~~~u 
pseudologiczne· J ~J~c tak zawiłej, pok/ 

prawie możn• był I og1k1, ze przeraziło m . ęrne1. 
A o w ro · me ro 

przeze · U'A1erzyć r • 
Mikim jak mnie przetworzom· I w;k en tekst został 
tośw' . omanifesrglówn;gob horzy tanyw 

p iezo po asysrenrurze o acera. Pisałem e;a ~~lenki, które reż do p~zy .Oczyszczeniu" 
pe ofilii w kontekśc' ~ a tematu pedofil'" 

tekstem w b ie med1ow MY•. li, 
mnie kw o ~c .Oczyszczenia"·; I I 1esr takim 

esua dotyc · oruszona 
zrobi wszystko żeb zy młodego człowieka ~~eze 
odrębność odm. . y zaznaczyć w med' h' ory 
. . ' ienność C . iac swoją 
srame posunąć się dot . zy taki człowiek iesr 

pedofilem • (M ego. zeby obwie. cić z' w 
„. ateusz Pak 1 • e /e t u a, .e- plor") 

Nao~lqdatat się 
:lacka Srat'"t'"owa 
czv cze~o? 

C~iki mistet" D:I, 
ft1ki do :lulii) 

Dekan trukcja tot rmin 
filozoficzny !:>t\vorzony 
przez Jacques' a Derridę 
" 1960 ro u. Odno i · 
do \ ido ·ci możliwy1.:h 
interpretacji i odczytan 
tekstu i języka, 
\ · kontekś1.:;e tego. 

co sam t kst i języ 
p dkre5\a jako \<,lotni', 

ale także tego, 
o pomijil. Jak nvicrdził 
·am D •rrida, „111~ ma 
nic po;:a tck-tmr" i katd~ 
k menl rz na tcm;it 
dzieła, także p chodz 
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Najbliższa premiera: Hans Christian Andersen "Królowa śniegu" 
Adaptacja i reżyseria: Krzysztof Babicki - Premiera: 1 grudnia 2012 
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