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STATEK OLA LALEK ł 
r „Statek dla lalek" Mileny Markowie prowadzi widza przez koleje życia, jakie bywają J 

udziałem wielu kobiet. Brakuje w tym świecie miłości czy bezpieczeństwa, a bohaterka -
targana jest bolesnymi pragnieniami, które nigdy nie znajdą ujścia czy chociaż bez- -w.in1rtiarahh.cgm 

piecznego kokonu. Zresztą - dla kogo miałyby one w takim schronieniu dojrzewać? Mężczyźni, któ
rych dziewczyna spotyka na swojej drodze, cierpią na szczególny rodzaj emocjonalnej niemocy - nie 
potrafią jej pokochać w sposób bezwarunkowy. Może dlatego, że patrzą na kobietę przez pryzmat 
jej ciała - ciała, którego pożądają, i które wykorzystują. Żaden z nich nie jest zainteresowany tym, kto 
kryje się za zgrabnymi nogami i ponętnymi piersiami. 

Pozornie to historia, jakich w kronikach krzywd życiowych wiele. Ale dzięki ciekawemu rozwiązaniu 
dramatycznemu oraz oprawie muzycznej - niezwykła. Bohaterka, niczym Alicja z Krainy Czarów, co 
rusz trafia na drugą stronę lustra. A tam spotyka siedmiu krasnoludków, rodzinę Niedźwiadków, Jasia 
i Małgosię oraz innych, którzy prowadzą ją przez kolejne etapy brutalnego rozwoju. Nie przypomi
nają oni nieskalanych złem postaci, znanych nam z bajek dla dzieci. Uosabiają tych, którzy zadają 
dziewczynie ból: rodziców, męża, kochanków, mecenasów sztuki . .. 

„( ... ) W „Statku dla lalek" Nowicka proponuje nam coś z gatunku „piwniczny minidramamusica/". 

Część scen i monologów zostaje zamieniona w arie, duety i chóry, wzmocnione mikrofonami wokale 
bombardują widzów: jakby aktor śpiewa/ nam prosto w twarz, bo już nie może wytrzymać z bólu 
lub beznadziei. Skupiona Monika Kufel i równie dobra reszta pięcioosobowej obsady zapraszają nas 
w dziwaczne cielesne i językowe psychodramy(. .. )" 
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