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SCENA PROPOZYCJI AKTORSKICH 

OFF Niepodległość 
KINOTEATR 30 

„Syk piany i huk fali, spotykającej się z falą odbitą przez 
okręt łączy się z wyciem wichru. [ ... ] 
Co chwila z grzbietów fal unoszą się tłumy latających 
rybek i zapadają znowu w wodne otchłanie. Fale uderzają 
z prawego boku. Najmniej 5-6 metrowe góry złożone 
z całej masy drobnych wzgórz. Nasz 12000-tonowy 
olbrzym zaczyna wspinać się na góry i i:apadać w doliny, 
chwiejąc się przy tym to na lewo, to na prawo: najgorszy 
gatunek kołysania, tzw. „rolling", który uniemożliwia 
znalezienie jakiegoś choćby względnie spokojniejszego 
miejsca. Po chwili czyni to zachwyt nad wzburzonym 
morzem prawie niemożliwym z powodów łatwo • 
zrozumiałych. Twarze stają się blade, wzrok błędny 
i po krótkiej walce następuje zupełne poddanie się 
przeznaczeniu." _ 

Stanisław Ignacy Witkiewicz „ Z podróży do tropików " 



Zbyt często słyszałem, że aktor jest „od grania'', 
a reżyser „od myślenia". 
Zbyt szybko zapomnieliśmy o tym, że Aktor jest 
Personą, która staje „twarzą w twarz" z widzem; 
Zbyt łatwo zapominamy o tym, że to po pierwsze 
Aktor (Człowiek) daje świadectwo ... 
Bez widza - etc .. . 
Bez aktora - etc .. . 
Teatr nie istnieje. 
Bez aktora- czyli?! 
SCENA PROPOZYCll AKTORSKICH to próba 
(może tylko próba?) pokazania, że każdy (także 
Aktor) ma w sobie swój Osobny (Osobisty) Teatr. 
Myślę, że ma prawo do własnej - autorskiej 
wypowiedzi. 
Cieszyłbym się, gdybyście Państwo z życzliwością 
i serdecznością (podobnie jakja) odkryli nowe 
oblicza aktorów Teatru Witkacego 

Hej! 
Andrzej St. Dziuk 

Aktorzy: 
Joanna Banasik 
Karolina Fortuna 
Jaga Siemaszko 
Krzysztof Łakomik 
Krzysztof Najbor 
Marek Wrona 

Scenografia, animacja i montaż: Bartosz Posacki, 
Paulina Ptaszyńska i Michał Misiura. 

Muzyka-live: Marcin Chryczyk, Kuba Herzig, Michał 
Grabowski oraz gościnnie Karolina Sypniewska 

Scenariusz i reżyseria: Szymon Hieronim 
Asystent: Agata Balcerowska - Całka 

Realizacja dźwięku: Natalia Sosna 
Wideo: Marcin Kin 
Logistyka: Kuba Herzig 
Pracownia plastyczna: Katarzyna Nodzyńska 

l\1ecenasispektaklu: 
Tomasz Fortuna Piotr l\1anczarski 

Bohaterowie 3D: 
Paweł Winsczyk, Andrzej Skowron, Adrian Szczepański 
Kamila Banak, Monika Bubniak, Natalia Dołgowska, Marta Gajewska, 
Sylwia Giza, Dominika Gryz, Joanna Guja, Nicola Harasimo\vicz, 
Weronika Humaj, Piotr Jaskierski, Magdalena Jędrysiak, Idalia Kołak, 
Hubert Kozioł, Żaneta Kukuc, Agata Kulach, Barbara Kysiak, Monika 
Małecka, Jan Niemczyk, Maja Pankiewicz, Ewa Sichelska, Monika 
Szwajnos, Kamil Tomasik, Elżbieta Trzaskoś, Adrianna Solińska, 
Sylwia Zając, Paweł Żołądek. 



Szymon Hieronim Budzyk o spektaklu: Chciałbym 
spojrzeć na Witkacego w tej godzinie, minucie, sekundzie. 
Odnaletć jego katastrofizm dzisiaj, jutro, za rok ... za 50 
lat. Patrząc na stan duchowy cywilizowanego 
społeczeństwa, zastanawiam się, gdzie jesteśmy jako 
indywidualne jednostki, w stosunku do ekonomicznej 
machiny, która spycha na margines tych, którzy pragną 
harmonii z naturą. I to jest paradoks, katastrofa 
współczesności: Matka Natura została zastąpiona Matką 
Ekonomią. Witkacy daje pretekst do poczucia 
odpowiedzialności za całą ludzkość, „tak zwaną ludzkość 
w obłędzie". Spektakl zadaje pytanie, czy można życie 
ludzkie traktować w kategorii wynalazku, 
odindywidualizowanego tworu, służącego wyłącznie 
do gromadzenia? 

„OFF Niepodległość" jest jednym z pierwszych 
spektakli w Polsce z wykorzystaniem mappingu 30. 
Mapping to technika projekcji, polegająca na 
odpowiednim dopasowaniu obrazu wyświetlanego 
z projektora do geometrii konkretnych obiektów lub 
przestrzeni. 

Na herbatę zaprasza Dilmah 
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