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W naszej sztuce najważniejsze dla mnie jest wystąpienie z szeregu. Postawa, która jest wyjściem, anomalią, 

krzyknięciem, zrobieniem kroku ku nowemu. W Wielkiej Improwizacji mamy do czynienia z taką postawą 

w dwóch światach - lalkowym, przedstawiającym dzieje Elektryka, który występuje przeciw Okularnikowi 

- oraz w tym realnym, w którym aktorzy teatru występują przeciw reżyserowi i sami, po swojemu, dokań

czają realizację spektaklu. To ten Krok. Krok, który zmienia. Skala tych Kroków w świecie lalek i realnym 

jest inna - Elektryk wyzwala spod reżimu naród, a aktorzy spod reżimu artystycznego wyzwalają samych 

siebie (i może kilku widzów). Ale skala mnie nie interesuje - kibicuję samemu Krokowi. Rewolucje, i te małe, 

i duże, mają olbrzymi wkład w fakt, że świat się toczy. Czuję więc, że nie można odpuszczać rewolucji, nawet 

maleńkiej (a przynajmniej wiek jeszcze nie podpowiada mi opcji przeczekania, czy nowocześnie mówiąc 

„położenia laski"). 

O właśnie - język, w jakim napisaliśmy ten tekst, niektórym może się wydawać wulgarny, obrazoburczy, 

bezsensownie prowokujący, czy wręcz chamski i prostacki. Ale to kwestia indywidualnego postawienia gra

nicy sacrum. I taką moją małą rewolucją, którą w twórczości swej próbuję przeprowadzać, jest zmniejszenie 

terytorium sacrum w naszej wszechpolskiej świadomości. Zniwelowanie go do intymnej, indywidualnej 

sprawy, która jest nienaruszalna, bo w środku. Która nie zwiera szyków w kolejnej świętej wojnie przeciw 

słowom, czy odmiennym poglądom, bo nie uprawia zbędnej martyrologii. 

ABELARD .GJZA, JAKUB ROSZKOWSKI, WOJl,".IEGH TREMISZEWSKI 
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Nasza historia jest bogata w ów Krok, z pierwszego akapitu. Mamy takich Krokczyńców, że powinniśmy 

z opowiadania o nich uczynić towar eksportowy najwyższego sortu. Chętnie więc opowiem, co tylko wiem, 

o Wałęsie, o Józku Piłsudskim, Adasiu Mickiewiczu, powstańcach takich, a takich i tamtych i owych. I ubiorę 

swą opowieść w kostium popkultury, z całym pakietem językowym i krwawą spektakularnością, by nie mu

siał wyręczać mnie w tym Quentin Tarantino z Los Angeles. 

Także jupikajej, madafakers! Niechaj nie przestaną nadciągać terminatorzy polskich mistrzów Kroku 

rewolucyjnego! 

Wojciech Tremiszewski 

PS. A wszystkim zawstydzonym i oburzonym, zanim sięgną po oręż obrony wartości, cytacik z Franka Zappy 

. Bez odchylenia od nC>rmy, postęp jest niemożliwy~ 

Tytuł Wielka Improwizacja to nie tylko nawiązanie do mickiewiczowskich Dziadów, które pojawiają się w tek

ście, ale też zapowiedź nowej, jak na polskie warunki, formy teatru impro. W kilku miejscach tradycyjnego 

spektaklu, widz będzie brał czynny udział w tworzeniu tego, co dzieje się na scenie. Raz zapalnikiem dla ak

torów może stać się jedno słowo rzucone od publiczności, kiedy indziej wejście do sceny gościa specjalnego, 

którego obecność nie jest jedynie zabawą formalną, ale też próbą wciągnięcia w dyskusję o dzisiejszej Polsce. 

Interesuje nas zabawa słowem, tworzenie sytuacji tu i teraz, łamanie czwartej ściany. To doskonale wpisuje 

się w charakter tej sztuki, balansującej między światem lalek a żywym aktorem, między snem a jawą, między 

Orłem Białym a Terminatorem. 

W obu planach opowieści dochodzi do przewrotu. Mam wrażenie, że Wielka Improwizacja odnosi się również 

do stanu, który zastaje rewolucjonistów po obaleniu poprzedniego porządku . Łatwo jest burzyć. Wiadomo co 

i jak chce się zniszczyć, a do działania pcha nienawiść do starego i wiara w nowe. Tyle, że nowe jest nieznane, 

nieokreślone i niegotowe. Kiedy emocje opadają, trzeba się w nim odnaleźć i. .. trzeba improwizować. 

Abelard Giza 

Spektakl Wielka Improwizacja jest fikcją. Fikcyjne są postaci Piotra Biedronia i Marka Tyndy. Fikcyjny jest 

Elektryk, Matkopolka czy Wielki Okularnik. Z drugiej strony dwójkę aktorów grają Marek Tynda i Piotr Bie

droń, a lalki Elektryka czy Wielkiego Okularnika budzą skojarzenia ze znanymi polskimi postaciami histo

rycznymi. Chcielibyśmy zaproponować Państwu pewien rodzaj gry. Gry, w której pionkami są znane po

staci, realne wydarzenia i prawdziwe emocje. Gry, w której zarówno plansza jak i zasady gry nie są jednak 

zgodne z jakimikolwiek innymi zasadami, planszami, niż te, których używamy w grze. Wreszcie gry, w którą 

może włączyć się również publiczność. Mamy więc i przygotowane, wykreowane lalki, jak i całkowicie 

wolną, improwizowaną dyskusję na linii aktor-widz. To bardzo dla nas interesujące, a zarazem trudne wy

zwanie. Jak podstawić zmienne w sytuacji prawdziwej, by ta stała się całkowicie fikcyjną? Jak modyfikować 

rzeczy w sposób oczywisty wymyślone, by te nabrały waloru prawdy? 

Kolejnym aspektem Wielkiej Improwizacji jest nasza wewnętrzna improwizacja - walka ludzi, pracujących 

w teatrach dramatycznych, z nową formą, jaką jest dla nas teatr lalkowy. Eksplorujemy świat, który jest 

inny od tego co znamy, ma inną mechanikę, inne zasady działania . I musimy, chcemy się w nim odnaleźć . 

Bo jest fascynujący, bogaty. Bo stanowi wyzwanie. 

Wreszcie improwizacja to wolność, zmienność, otwartość na nowe bodźce. Poszukiwanie. Czasem udane, 

a czasem przeradzające się w zupełną klapę. Ryzyko. Ryzyko artystyczne, które chcemy podjąć . 

Wielka Improwizacja. 

Jakub Roszkowski 



nmq1nmwuhn1nin UlJJwuu-•• „„. 1u1b 
Dyrektor: Adam Orzechowski 
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Montażyści : Krzysztof Bąk, Wojciech Cegiełkowski, Aleksander Dudziński, Jacek Głodowski, 

Wojciech Jakubiak, Krzysztof Konieczny, Grzegorz Kul, Piotr Piechocki, Andrzej Puzio 
Rekwizytorzy: Katarzyna Bis, Jerzy Marcin Kosiła, Michał lipski, Łukasz Zieliński 
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Pracownia fryzjersko-charakteryzatorska: Magdalena Dusza, Katarzyna Juchacz, Krystyna Winiarska 
Administracja: Małgorzata Rutkowska, Mirosław Dziergowski 
Zamówienia publiczne i inwestycje: Sławomir Niedziela 

Księgowośl: Mirosława Czerniawska, Joanna Gryszkiewicz, Ewa Kucharska, Dorota Łuczak, Stella Stańska 
Dział promocji i marketingu: Honorata Fiborek, Aleksandra Weber, Grzegorz Kwiatkowski, Weronika Łucyk 

Kasy biletowe: Katarzyna Kutuzow-Szkuat, Agnieszka Weber, Maria Zawadzka 
BHP: Wiesław Bystron 
P-poż : Piotr Reguła 

Teatr Wybrzeże, B0-834 Gdańsk, ul. Sw. Ducha 2 
tel.: S8 301 70 21, faks: S8 301 20 46 
e-mail: sekretariat@teatrwybrzeze.pl 

www.teatrwybrzeze.pl 
rezerwacja i sprzedaż biletów: 
tel.: 58 30113 28, 58 551 50 40 
e-mail: bilety@teatrwybrzeze.pl 

Prawa Abelarda Gizy reprezentuje ZAiKS 
projekt plakatu: Wojciech Korku{ 
zdjęcia z próby: Dominik Werner 

Scena letnia to wspólna inicjatywa Teatru Wybrzeże i Burmistrza Pruszcza Gdańs kiego Janusza Wróbla. 
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Sezon artystyczny 2012/2013 pod honorowym patronatem Marszałka Województwa Pomorskiego Pana Mieczysława Struka. 
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lalki wykorzystywane w przedstawieniu zostały wykonane w Pracowni Plastycznej Miejskiego Teatru Miniatura. 


