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Bardzo łagodny Turrlnl. 

Autor, który obok Bernharda najboleśniej 
atakował swoich rodaków, prowokował 
Ich, obrażał. Autor sztuki, z powodu której 
obradował austriacki parlament, pytając: 

hańba czy nie. Tym razem napisał smutny 
utwór o losach ludzi teatru, utwór zanu
rzony w nostalgii, goryczy, historii. 

Nieuchronne jest w takim przypadku py
tanie: skoro Turrini opowiada nam o słyn
nym dziewiętnastowiecznym autorze i ak
torze wiedeńskim, to chyba nie robi tego 
wyłącznie w celach oświatowych? 

Oczywiście że nie. 

Po pierwsze - Nestroy był jak na swoje 
czasy twórcą kontrowersyjnym, jarmarcz
nym, skandalizującym, a w opinii wielu 
niedocenionym. 

Po drugie - widać, że obu panów łączy mi
łość do nadrealizmu i magii teatru. 

Po trzecie - deklaracja Turriniego, złożona 
ustami Nestroya, to wyznanie tęsknoty za 
dobrą publicznością . Lepsze są na widow
ni dzieci z kokluszem niż bezręcy oficero
wie, bo ci drudzy nie mogą klaskać. 

Po czwarte - za wspólną opinię autora 
i jego bohatera można chyba uznać zda
nie „Im ciemniej jest na świecie, tym wię
cej światła potrzeba w teatrze". 

Po piąte - autor apeluje o zrozumienie 
niełatwej sytuacji życiowej ludzi obdarzo
nych dużym talentem. 

Po szóste - dramatopisarz bawi się świa
tem dziewiętnastowiecznego teatru wie
deńskiego, wielością języków, grotesko
wością spotkań przedstawicieli różnych 
narodowości. („. ) 

Czy jednak refleksja oparta na przeszło
ści naszej kultury nie jest bardziej płodna 
niż wiara w to, że świat zaczął się dzisiaj? 
W najlepszym wypadku wczoraj? 

Maciej Wojty5zko, Rolo dla jodlującej aktorki, 
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Występujący gościnnie w kaliskim teatrze w roli Nestroya TOMASZ KOT przez wiele lat związany był z Te
atrem im. Heleny Modrzejewskiej w Legnicy, w latach 2001-2006 występował w krakowskim Teatrze 
Bagatela, a następnie w Teatrze Nowym Praga w Warszawie. W swoim dorobku scenicznym ma ponad 
dwadzieścia ról, w tym na przykład Hamleta w dramacie W. Shakespeare'a (reż. K. Kopka), Dobczyńskiego
-Bobczyńskiego w Rewizorze M . Gogola (reż . M . Sobociński), Steve'a w Tramwaju zwanym pożądaniem 
T. Williamsa (reż . M. Meszaros) oraz Henryka w ~Juble W. Gombrowicza (reż. W. Smigasiewicz) . Szerokiej 
publiczności znany jest nie tylko z udziału w popularnych serialach telewizyjnych {Niania, Na dobre i na zie, 
Kryminalni, M jak miłość), ale przede wszystkim z licznych ról filmowych, między innymi Ryszarda Riedla 
w Skazanym na bluesa, za którą otrzymał w 2008 Super Jantara - nagrodę za najlepszy debiut ostatniego 
dziesięciolecia. Porównywalnym sukcesem jest jego udział w filmie Marka Lech kiego Erratum, uznanego za 
najlepszy film festiwalu filmów polskich w Gdyni w 2010 roku. Kot zagrał w nim główną rolę - mężczyzny, 

który pod wpływem spowodowanego wypadku przechodzi przemianę duchową i próbuje porządkować 
własne życie . 

Peter Turrlnl, najwybitniejszy - obok Thomasa Bernharda i Elfriede Jelinek - współczesny dramatopisarz 
austriacki, pierwszymi sztukami zasłynął jako autor pokazujący ciemne oblicze świata, mówiący ludziom 
niewygodne rzeczy, piętnujący fałsz polityki I ukryte mechanizmy gospodarki. Jego dramaty - Polowanie 
na szczury, Józef i Maria, Dzieciobójstwo, Alpejskie zorze, Bitwa o Wiedeń - początkowo odrzucane przez 
publiczność i atakowane przez krytyków, z czasem zapoczątkowały w Austrii dyskusję nad tematami tabu. 
Turrini dawał wyraz swoim poglądom nie tylko w dramatach, lecz także podczas licznych spotkań publicz
nych i wieczorów autorskich, prezentując przenikliwe diagnozy współczesności. 

Na scenach polskich twórczość Turriniego obecna jest od roku 1990, a dramat Mój Nestroy jest jego dzie
wiątym utworem, który ma polską prapremierę . 
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