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Na kilkanaście minut przed inauguracją 
tegorocznego Festiwalu sala widowisko-
wa Bałuckiego Ośrodka Kultury „Na 
Żubardzkiej” pękała w szwach. Zewsząd 
dochodziły pokrzykiwania dzieci, mło-
dzieży i rozmowy dorosłych. Wokół 
panowała radosna atmosfera i dało się 
„wyczuć zapach” teatralnego święta. 
O dziwo, na sali nie było widać osób 
korzystających ze smartfonów. Nagle, 
światło na widowni gaśnie! Na scenie 
pojawia się para konferansjerów: Dorota 
Grzegorczyk i Mateusz Sidor. Rozmowy 
milkną. Wszyscy kierują wzrok na scenę. 
Zaczęło się. Oficjalnie.
Po krótkim wprowadzeniu, z którego 
dowiedzieliśmy się, że tegoroczna DZIA-
TWA różni się od ubiegłorocznej (szcze-
góły w pierwszym numerze) - powitano 
Krzysztofa Piątkowskiego (Wiceprezy-
denta miasta Łodzi), Małgorzatę Barto-
siak (przewodniczącą Komisji Promo-
cji Miasta i Współpracy Zagranicznej)  
i Dagmarę Śmigielską (Dyrektor Wydzia-

łu Kultury Urzędu Miasta Łodzi) oraz ju-
rorów: Annę Kramarczyk, Annę Ciszow-
ską, Konrada Dworakowskiego (odsyłam 
do pierwszego numeru gazety).
Jako pierwszy, głos zabrał K. Piątkowski. 
Powitał wszystkich bardzo serdecznie  
i wyznał publicznie, że „kiedyś” był  
aktorem-amatorem. Zaznaczył, że był  
to bardzo ważny moment w jego życiu. 
„Wszyscy, którzy wystąpią na scenach 
Festiwalu, już są wygrani”. Na zakończe-
nie pogratulował wszystkim organiza-
torom 38 edycji DZIATWY. Następnie  
D. Śmigielska wypowiedziała, bardzo 
ważne zdanie: „Miło widzieć dzieciaki 
bez telefonów i smartfonów” i pogratu-
lowała „dzieciakom” wstrzemięźliwości. 
A A. Ciszowska wypowiedziała senten-
cję, która, moim zdaniem, powinna 
być motywem tegorocznych omówień 
pospektaklowych: „Będziemy na Was 
patrzeć, oglądać i rozmawiać z Wami. 
Życzę dobrej pracy na scenie. Nie ma 
się czego bać. Bawmy się”.

Z kolei M. Bartosiak zwróciła uwagę 
na to, że Łódź jest pięknym miastem 
i uczestnicy Festiwalu powinni mieć 
szansę na jej poznanie. Dyrektor BOK 
- Dobrosław Bilski - zapewnił, że każdy 
zespół otrzymał taką propozycję, a trzy 
z nich, z niej skorzystały. Swoją wypo-
wiedź zakończył stwierdzeniem: „W ten 
sposób przeprowadzimy ogólnopolski 
test EC1”. W międzyczasie na sali redak-
torzy z TV TOYA i TVP Łódź rejestro-
wali Inaugurację. Następnie uczestnicy 
otwarcia Festiwalu obejrzeli multime-
dialną prezentację, na którą złożyły się: 
prezentacje zespołów przeplatane zapo-
wiedziami pary konferansjerów. Inau-
guracja 38. Ogólnopolskiego Festiwalu 
Teatru Młodych zakończyła się ogól-
nopolskim „łał” zainicjowanym przez  
D. Bilskiego, który w ten sposób nawią-
zał do tegorocznego hasła DZIATWY - 
„przestrzeni”. Jaka ona będzie? Pierwszy 
dzień pokazał, że kolorowa, różniąca się 
metodami pracy teatralnej. Słowem jak 
pisał francuski surrealista Andre Breton: 
„Piękno jest w tym co niespodziewane”. 
Takich doznań życzę nam Wszystkim.

Marcin Wartalski
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Dziś łatwo wywołać sensację. Wystarczy, 
że ktoś podsłucha sąsiada, niedokładnie 
powtórzy i afera gotowa. Plotki czasem 
przechodzą w miejskie legendy, powodują 
śmiech i chociaż mówi się, że: „w każdej  
z nich jest ziarno prawdy”, to mogą one ko-
goś bardzo zranić. Geneza spektaklu spro-
wadza się do tego, że fałszywa informacja 
pojawia się w nadwiślańskiej społeczność 
- ogłoszono alarm z powodu ucieczki wie-
loryba z ZOO!
Teatr Na Strychu, czerpiąc z J. Brzechwy, 
pracował nad pojęciem strachu i problemu 
funkcjonowania plotki wokół nas. Zespół 
skonstruował spektakl w oparciu o mini 
etiudy. Pokazał na scenie skrajne reakcje 
na wieść o grasującym wielorybie. W tej 
opowieści widzieliśmy mieszkańców gro-
madzących nerwowo zapasy, takich, któ-
rzy wierzyli w to, że zaraz nastąpi koniec 
świata lub takich, którzy mówili, że „widzieli 
tego żarłocznego stwora tuż przy domu”. 
Kontrapunktem dla tych mini scenek były 
rapowane rymowanki, które komentowały 
dotychczasowy przebieg wydarzeń, niczym 
antyczny chór. Refren, powtarzany jak 

„(…) Byłbym bardzo szczęśliwy, gdybyś po-
szedł z nami” - to zdanie kończy spektakl 
„Podróżnik” Teatru Bel Etage z Białegostoku. 
Pozostaje ono w pamięci jeszcze długo po 
wyjściu z sali teatralnej. Aktorzy zabierają 
nas w galaktyczną podróż i razem z nami 
podejmują próbę odnalezienia świata,  
w którym najważniejszą wartością, w życiu 
jego mieszkańców, będzie miłość do bliźnie-
go, gwarantująca nieograniczone szczęście.
Podróż ta, jak się okazuje, jest bardzo niebez-
pieczna; nie dlatego, że nowa i przerażająca, 
ale dlatego, że akcja spektaklu umieszona zo-
stała w dość trudnej dla aktorów scenografii. 
Zaraz po rozsunięciu kurtyny jeden z aktorów 
rysuje kręgi za pomocą białej kredy, które 
symbolicznie oddzielają galaktyczne światy  
i przestrzenie, w których przenikają się jed-
nocześnie różne sytuacje pierwszo i drugo-
planowe. Brzmi to może dość banalnie, ale 
ten minimalizm scenograficzny może stano-
wić ogromny problem dla aktorów w ich by-
ciu na scenie. W tym przypadku było zupeł-
nie odwrotnie. Młodzi adepci sceny poradzili 
sobie, w tej trudnej przestrzeni, znakomicie! 
Dzięki wspaniałej pracy twórców spektaklu, 
cały zespół otrzymał niepowtarzalną okazję 
do zaprezentowania swoich aktorskich umie-
jętności.
Upragnionego szczęścia, miłości i kontaktu 
z drugim człowiekiem bohaterowie poszuki-
wali w dość zaskakującym dla widzów miej-
scu… na Ziemi. Wydawać się to może dość 
absurdalne i budzić może ogromny sprzeciw. 

morał z bajek, szybko wpadał w ucho, aż 
chciało się go śpiewać razem z wykonawca-
mi. Muzyka i migające światła podkreślały 
rosnące napięcie. Równie ciekawym po-
mysłem były rekwizyty, takie jak: stolik czy 
krzesło, tworzone z ciał aktorów - i chociaż 
nie zawsze blaty były równe, to uważam, że 
należy docenić kreatywność i poszukiwanie 
oryginalnych rozwiązań scenograficznych. 
Realizatorzy wykazali się odwagą wykorzy-
stując dwa plany gry - scenę i widownię. 
Moment, w którym dwa pierwsze rzędy 

publiczności, nagle zerwały się i wbiegły na 
scenę, by zaśpiewać piosenkę o tranie - ro-
bił wrażenie.
Aktorzy czerpali radość z bycia na scenie  
i z tego, że mogą dzielić się swoją pracą  
z widownią podczas profesjonalnego Festi-
walu. Im częściej będą prezentować swój 
spektakl, tym szybciej zdobędą doświadcze-
nie i „namieszają” na polskich scenach - ni-
czym tytułowy „Wieloryb” w nadwiślańskim 
miasteczku. I oby to nie były tylko plotki! 

Katarzyna Mańko

Przecież część z nas powiedziałby: „Nam na 
Ziemi żyje się dobrze!”. Jednak po głębszym 
zastanowieniu, nad poruszanym w spekta-
klu temacie, widz zaczyna rozumieć, że tak 
naprawdę świat, w którym przyszło mu żyć 
jest martwą i obcą mu planetą. Pomimo tak 
pesymistycznej wizji życia na Ziemi, twórcy 
dalej podtrzymują w nas nadzieję, mówiąc: 
„Szczęście można znaleźć wszędzie”. Te 
niesamowite zabiegi dramaturgiczne, dają 
nam szansę na zmianę. Warunek jest jeden, 
musimy czerpać wzorce z zachowań boha-
terów, które są prezentowane na scenie. 
Każdy, bez wyjątków, otrzymuje szansę na 
dołączenie do tej niesamowitej drużyny po-

szukiwaczy. Jej paliwem będzie szczęście.
Drugim poruszanym w przedstawieniu te-
matem jest piękno. Jego symbolem stają 
się „Róże”. To właśnie poprzez ich pozorne 
szczęście, twórcy próbują zwrócić nam uwa-
gę na problem prawdziwego szczęścia, a nie 
tego udawanego i kreowanego, przez nas 
samych, w oderwaniu od rzeczywistości.
Realizatorzy wykazali się ogromną kreatyw-
nością. Za tą niesamowitą podróż pełną 
prawdy i niespodzianek należą im się podzię-
kowania oraz ogromne brawa!

Wiktor Moraczewski

Wieloryb, Teatr na strychu, Rogów

Podróżnik, Teatr Bel Etage, Białystok
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Spektakl rozpoczyna się od nerwowego 
krążenia po scenie z walizkami, w dwóch 
grupach - żeńskiej i męskiej. Od początku 
wiadomo, że dziewczyny będą „rządzić” na 
scenie. Nie ze względu na swoją przewagę 
liczebną, ale na to, że one, po prostu, domi-
nują na scenie. Siadają obok siebie i szyku-
ją się do niezwykłej podróży…
„Płynę na sam koniec świata bo jestem 
nieszczęśliwa”, „ja jestem nieszczęśliwa bo 
jestem mała”, „ja chcę do wojska”, „ja mu-
szę być cały czas grzeczna, co czyni mnie 
nieszczęśliwą”, te słowa wypowiadają żeń-
skie postaci na scenie. Wydawało by się, że 
będziemy świadkami manifestu kobiecości, 
który łamie stereotypy. Pierwsze sekwencje 
przywołały mi na myśl film Ridleya Scotta 
„Thelma & Louise”, który konfrontuje się 
z ogólnie przyjętą rolą kobiety w społe-
czeństwie, podważa stereotypy. Bohaterki 
spektaklu Teatru Szpilka również decydują 
się wyruszyć w podróż do miejsca, gdzie 
będą mogły być wolne, niezależne i gdzie 
będą mogły bezkarnie „rozrabiać” do woli. 
Początkowa koncepcja świetnie wpisuje się 
w temat tegorocznego Festiwalu tj. „prze-
strzeń”. Bohaterki szukają wolności osobi-
stej, indywidualnej przestrzeni do zrealizo-
wania swych zasad i pragnień. Kilka minut 
po rozpoczęciu przedstawienia energia 
aktorów „opada” i temat traci na atrak-
cyjności. Czasami tak bywa, że siła ulatuje  
z wykonawców na scenie. Warto jednak 
podkreślić, że dzieci często lepiej widzą pro-
blemy obecnego świata, niż dorośli i potra-
fią swobodniej o nich rozmawiać.
Nie oczekiwałam sztuki feministycznej, bo 
może faktycznie byłoby na to za wcześnie 
(wiek wykonawczyń), ale chociażby sztuki 
o ograniczaniu wolności osobistej dziecka, 
pokazanej w jego świecie. Takie problemy 
jak: przezywanie kogoś, wytykanie mu nie-
doskonałości, zdziwienie rodziców, kolegów, 
bliskich; bo „dziewczynka chce iść do woj-
ska” - zaczynają się od najmłodszych lat. 
Spektakl z manifestu przeobraża się w hi-
storię z morałem: „w domu i wśród swoich 
zawsze najlepiej”. W tym podejściu realiza-
torów odnajduję pewną prawdę, bo nigdy 
nie będzie nam dobrze, kiedy zostaniemy 
sami. Potrzebujemy innych, rozmowy z nimi, 
wspólnej zabawy i bliskości. Dla tego jeste-
śmy w stanie poświęcić część siebie.
Zespół prezentuje sceniczną charyzmę, 
ciekawe rozwiązania plastyczne i sceno-
graficzne. Sprytnie potrafi ułożyć z walizek 
pokład statku, zszokować koleżanką upcha-
ną w jednej z nich, czym rozbawia najmłod-
szych widzów do łez. Wykonawcy pozy-
tywnie zaskakują talentem wokalnym przy 
śpiewaniu piosenek. Spektakl rozśmiesza 
również niebanalną grą słów w początko-
wych sekwencjach. Ciekawe są też postaci 
męskie. Chłopcy śmiało pokazują swoją siłę 
i „pirackość”, a każdy z nich w grze aktor-
skiej jest bardzo zindywidualizowany. Bra-
wa dla Was! 

Katarzyna Mańko

EVERYMAN

Spektakl „Człowiek” Teatru Baza zaskakuje! Przede wszystkim swoją plastycznością oraz for-
mą wyrazu scenicznego - techniką czarnego teatru. To jeden z pierwszy spektakli, w którym 
zespół w swoich poszukiwaniach artystycznych znakomicie wpisuje się w tegoroczny temat 
Festiwalu - „przestrzeń”.
Została ona stworzona za pomocą prostych środków scenicznych - białych materiałów  
i światła ultrafioletowego, dzięki któremu pojawiające się na scenie rekwizyty nabierają 
magicznego wyrazu - świecą! Taka forma, w bardzo przejrzysty sposób, pozwala zaprezen-
tować historię człowieka na poziomie emocji i marzeń. Determinują one jego zachowanie 
i działanie. Tytułowy „Człowiek” rodzi się, ze skrawków materiałów i rozpada na drobne 
kawałki na oczach widzów. Twórcy spektaklu ujęli poruszany temat w symboliczny sposób  
i tym samym dali możliwość szerokiej interpretacji prezentowanych sytuacji.
Świat, który stworzyła Iwona Woźniak jest niczym pozbawiona światła planeta, zamieszka-
ła przez cielesne odczłowieczone formy rozerwane pomiędzy tym, co duchowe, a tym co 
materialne. Człowiek w tym spektaklu każdego dnia dąży do spełnienia. Poszukuje własnej 
drogi. Każdego dnia walczy ze swoimi słabościami i przekracza kolejne granice. Widać to 
chociażby w dowiązywaniu lub odwiązywaniu skrawków białego materiału. Ten symboliczny 
zabieg jest alegorią, atrybutem kolejnych narodzin, innych możliwości i wyborów, których 
dokonujemy każdego dnia.
Aktorzy animowali swojego bohatera w bardzo dojrzały sposób. Pomagała im, w tym, grana 
na żywo muzyka. Powodowała ona, że widz mógł jeszcze bardziej zatracić się w opowiada-
nej historii i odnaleźć w niej siebie na nowo. To spektakl z założenia odbierany na poziomie 
emocjonalnym i tak odczytywali go widzowie.

Wiktor Moraczewski

KOBIECA PRZYGODA

Człowiek, Teatr Baza, Łaziska 

A może by tak piracka przygoda,  Teatr Szpilka, Turek
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XXI wiek został zdominowany przez środki 
masowego przekazu. Cytując słowa aktorki 
z Szkolnego Teatru Lalki i Aktora: „z jedne-
go pióra może zrobić się pięć kur” - dostrze-
gamy jak bardzo ulegamy dziś manipulacji, 
która dociera do nas za pośrednictwem naj-
bardziej wiarygodnych mediów, takich jak 
prasa czy publiczna telewizja. Młodzi akto-
rzy ostrzegają nas o tym, grożąc palcem  
i krzycząc: „To jest niebezpieczna gra!”.
Zespół zastosował metodę retrospekcji tj. 
odtwarzania zdarzeń z przeszłości. Zabieg 
ten sprawdził się na scenie. Był to bardzo 
dobry pomysł, ponieważ zaciekawiony widz 
od razu chce podążać za akcją. W chwili, 
gdy narrator przybliżał widzom historię, 
pozostali aktorzy zastygali dzielnie w stop-
klatce. Widać, że grupa jest zgrana, bo na 
scenie jest ona niesamowicie zsynchronizo-
wana. W utrzymywaniu tempa spektaklu 
pomagał gwizdek, który nadawał dynamikę 
akcji. Ciekawym zabiegiem było także prze-
mieszczanie się aktorów na krzesłach, aby 
ustąpić kolegom miejsca do wypowiedzenia 
kolejnych kwestii. W pamięci najbardziej 
utkwiła mi postać Sowy. Aktorka ma świet-
ną dykcję i wyczucie postaci. Nie zrobiła 
karykatury, ale prawdziwą sowę-mądralę, 
w którą widz uwierzył w stu procentach. 

Grupa Optimum zabiera nas w świat 
dziecięcej wyobraźni, gdzie wszystko jest 
możliwe. Pirat Franek w swoim pokoju 
tworzy statek Prowansja, który płynie ku 
przygodzie. Na pokład zabiera ulubione 
miśki oraz meble, które są jego okrętową 
załogą. Tutaj nawet szafka ze słodyczami 
może stać się statkiem pełnym skarbów 
do zdobycia.

Kostium i okrągłe okulary bardzo w tym 
pomogły. Gratuluję!
Wrażenie robi także oprawa plastyczna 
spektaklu. Scena z czytaniem gazety, do 
której została wykorzystana zaledwie jedna 

jej strona oraz szelest, podświadomie suge-
rujący czytanie i przewracanie kartek. To 
rozwiązanie godne podziwu. Po przedsta-
wieniu jeden z widzów powiedział: „Spek-
takl był super i kaczy kuper!”.

Katarzyna Mańko

„Przygody Pirata Franka” były bardzo za-
bawną historią. Publiczność reagowała 
salwami śmiechu oglądając kolejne gagi 
i sytuacyjne żarty. „Wieść gminna niesie”, 
że najtrudniej jest w teatrze rozśmieszyć, 
ale Wam się to udało. Wykonaliście kawał 
dobrej roboty. Super rozwiązaniem było 
oddanie sceny do użytku dzieciaków. Ich 
fizyczna ekspresja, możliwość i swoboda 

w działaniu, przełożyły się na ich spon-
taniczność - dzieciaki mogły na deskach 
pofikać koziołki, poszaleć, skakać przez 
ławki i robić gwiazdy. Niezwykle udany 
pokaz umiejętności. Szczególne wrażenie 
zrobiła na mnie dziewczyna śpiewająca 
piosenkę o przygodzie. Piękny, delikatny  
i słodko brzmiący głos! Zazdroszczę.
Przyjechali do Łodzi, bo chcieli zasmako-
wać atmosfery DZIATWY, i bardzo dobrze, 
że zaprezentowali się na Festiwalu! Dzięki 
nim, widz mógł również rozsmakować się 
we wspaniałym klimacie zabawy i sponta-
niczności. Jak wielu z nas, dorosłych, nie 
pozwala sobie na to, bronimy się przed 
„udawaniem” np., że piłka to spadający 
meteor a krzesła i koce to nasza baza,  
w której chowamy się przed niebez-
pieczeństwem? Przecież najpiękniejsza  
w życiu jest nasza wyobraźnia. Otwórzmy 
się na nią i oddajmy się zabawie, choć na 
chwilę! Nie chowajmy w sobie dziecka, 
bo dopóki jesteśmy spontaniczni, dopóty 
dziecko jest w nas. Dzięki Optimum, że 
przypomnieliście nam o tym!

Katarzyna Mańko

Pewna wiadomość wg Andersena, Szkolny Teatr Lalki i Aktora, Turze Pole

Przygody Pirata Franka, Grupa Teatralna „Optimum”, Wrocław
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gapcio

Często w życiu zdarza się mylić nam 
zwykłą znajomość ze szczerą przyjaź-
nią. Spektakl „Koty w butach” jest dobrą 
okazją do tego, aby zastanowić się nad 
naszymi kontaktami z ludźmi i spróbo-
wać nazywać emocje, które towarzyszą 
nam przy wyborze partnerów życiowych. 
Patrząc na akcję, dziejącą się na scenie, 
pomyślmy chodź przez chwilę o kimś, 
kogo nazywamy przyjacielem. Spróbujmy 
te relacje porównać do koleżeńskich, czy 
rodzinnych. Sprawdźmy, co się wtedy sta-
nie…
Główny bohater Nędzarz i jego nowo po-
znani znajomi - Dwa Koty w butach, wy-
ruszają w podróż życia. Koty pomagają 
chłopcu w codziennych czynnościach, aby 
na końcu poznać go z córką Króla. Cała 
historia kończy się szczęśliwie, ale Koty 
budzą u widza pewne podejrzenia, co do 
szczerości ich intencji. Jest to prawdziwa 
przyjaźń, czy zakłamana znajomość? - py-
tamy. A może jest to tylko poza, sposób 
na wykorzystanie drugiego człowieka do 
własnych, ukrytych celów?
Mam wrażenie, że nie trzeba dusić w so-
bie emocji i milczeć poruszając pewne 
tematy. Twórcy tego spektaklu odważyli 
się podjąć problem zaufania i lojalności, 

Grupa teatralna Wasabi Artists opowiada 
o życiu młodych osób w prawdziwy, dowcip-
ny i intrygujący sposób. Parafrazując: szkol-
ne życie, to nie tylko znój i rycie. Takiego 
optymistycznego podejścia do większości 
naszych codziennych spraw i problemów, 
chcemy w teatrze jeszcze więcej.

Młodzi aktorzy dali się porwać prezentowa-
nej przez siebie historii, pokazali przy tym 
dużo swoich emocji.
Energia, którą skumulowali na scenie, prze-
dostała się na widownię, „zarażała” wszyst-
kich. Podczas trwania spektaklu ludzie 
śmiali się i nie mogli usiedzieć na swoich 

miejscach. Takie reakcje publiczności są 
dla całego zespołów teatralnego najlepszą 
oceną ich pracy, w którą zaangażowali się, 
bezdyskusyjnie, całym ciałem i duchem.
W spektaklu „Szkolne Życie Czyli Nie Tylko 
Znój i Rycie” kluczowa jest muzyka i ruch 
sceniczny.
Aktorzy wykonują zabawne układy chore-
ograficzne. Są one przemyślane, dopraco-
wane i z dużym zaangażowaniem zapre-
zentowane na scenie. Układy taneczne 
stworzone zostały do konkretnych piosenek, 
a ich głównym celem jest zabawa i radość 
z tańca. Ekspresja ciała wykonawców nada-
je tempa dla dziejącej się akcji i przyciąga 
uwagę. Spektakl dostosowany został do 
młodego widza zarówno w warstwie mu-
zycznej jak i plastycznej. Bardzo interesują-
cy i warty uwagi jest sposób, w jaki aktorzy 
informują o zmianie miejsca akcji. Sceno-
grafii w tym spektaklu brak, a o wszelkich 
zmianach na scenie informują po prostu 
tabliczki z napisami.
Podsumowując. Pamiętajcie - podejmując 
trudne tematy - bawcie się nimi, walczcie 
o nie, rozwiązujcie je, konfrontujcie z waszą 
nieskrępowaną wyobraźnią i nigdy się nie 
poddawajcie!

Wiktor Moraczewski

zamknięty w prostej historii. Dzięki ich 
ciężkiej pracy i dużemu zaangażowaniu 
- wybrzmiał on bardzo wyraźnie i zmusił 
widza do myślenia. Teatr musi się wtrącać 
i skłaniać do refleksji już od najwcześniej-
szych lat życia. Zespół Teatralny „Gapcio” 
tak właśnie działa i za to Wam dziękuję!
Przy tej cudownej scenicznej zabawie nie 

straciliście energii i z entuzjazmem po-
dejmowaliście kolejne sceniczne wyzwa-
nia. Takiej energii i zaangażowania nie 
widziałem dawno. Dzieciaki tak trzymać 
i pamiętajcie o swoich teatralnych ma-
mach (26 maja!), bo to dzięki nim macie 
możliwość rozwijania swoich talentów! 

Wiktor Moraczewski

Koty w butach, Zespół Teatralny „Gapcio”, Niebory, Republika Czeska

Szkolne Życie Czyli Nie Tylko Znój i Rycie, Grupa Teatral-
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Omówienia zaczęły się od prowokacyj-
nego, ale jakże trafnego pytania Konra-
da Dworakowskiego:
- Czy znacie się ze sobą?
- Tak.
- To dlaczego nie patrzycie sobie w oczy 
na scenie?
Następnie K. D. przeprowadził krótki 
warsztat teatralny dotyczący „intencji” 
z jakimi aktorzy powinni wchodzić na 
scenę, roli reżysera w spektaklu teatral-
nym oraz wygłosił ogólną uwagę do 
wszystkich wykonawców:
- Korzystajcie z tego, co daje wam życie.
Parafrazując jego wypowiedź mogę jedy-
nie napisać, że: jeżeli grasz smutek nie 
możesz się uśmiechać (chyba, że jest  
w tym ukryty konkretny cel - budujący 
napięcie w przedstawieniu), jeżeli rapu-
jesz to nie do kolegi na scenie, tylko do 
ludzi na widowni.
Z kolei Anna Ciszowska apelowała o to, 
żeby nie uciekać „tak szybko” w kulisy:
- Nie bójcie się być na scenie.
Wytłumaczyła, że ważny jest dobór wła-
ściwego scenariusza, odszukanie idei, 
która w nim jest zawarta i znalezienie 
sposobu na jej realizację.
Anna Kramarczyk zwróciła uwagę na 
konsekwentne budowanie roli, różni-
cowanie wypowiedzi scenicznej, tempa 
wypowiedzi.
K. D. dorzucił:
- Ważne jest, żeby nie trzymać się sztyw-
no tekstu. Ważne jest to, co czujecie;  
a nie to, co mówicie.
Po czym przeprowadził ćwiczenie „pi-
racki okrzyk - Hej!”. Za pierwszym ra-
zem wypadł bardzo słabo, ale po chwili 
„Hej!” było słychać głośno i wyraźnie  
w ostatnim rzędzie widowni.
A. K. omawiając ostatni spektakl powie-
działa:
- Animacja w tego typu teatrze jest 
wielowarstwowa i precyzyjna. Wymaga 
wielu prób i ćwiczeń. Na nich można 
wykreować nowe sytuacje.
Na zakończenie słuchacze otrzymali re-
ceptę, na kształtowanie przestrzeni czar-
nego teatru: osoba staje przed aktorami 
animującymi lalkę (biały materiał). Pod-
nosi lewą rękę, potem prawą, następnie 
robi krok do przodu, itd. Aktorzy po-
wtarzają te ruchy, animując lalkę (biały 
materiał). W ćwiczeniu ważna jest pre-
cyzja i wierne powtórzenie ruchu wzor-
cowego.
Warto dodać, że dobrym duchem omó-
wień był Dobrosław Bilski.

Notował M.W.
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Wszyscy jesteśmy do czegoś stworzeni, 
ale co zrobić, gdy popełniamy tylko złe 
uczynki? To tak jak sroka, która jest zło-
dziejką z natury i nie potrafi zapanować 
nad swoim charakterem.
Refleksja nad stworzeniem świata i peł-
nieniem w nim ról przez istoty żywe skła-
nia do myślenia. Wszystkie ptaki przed-
stawione w spektaklu reprezentują dobre 
cechy, tylko pod adresem sroki padają 
krzywdzące oskarżenia. Złodziejka nie 
ma przyjaciół, nie jest zapraszana na 
przyjęcia i nie jest lubiana. W końcu nic 
dziwnego, przecież nikt nie lubi złodziei. 
Czarny ptak ma dość oskarżeń i patrze-
nia na niego przez pryzmat „nieuleczal-
nej” wady. Postanawia przebrać się za 
poważanego w towarzystwie borsuka, by 
móc zakosztować upragnionego życia to-
warzyskiego pośród innych. Na przyjęciu 
okazuje się, że „nie taka sroka straszna, 
jak ją malują”. Staje się duszą towarzy-
stwa i świetnym wodzirejem zabawy. 
Swoim charyzmatycznym śpiewem ratuje 

Spektakl „Kiedy znów będę mały” uderza 
w bardzo profesjonalne tony. Odwołując 
się do estetyki Teatru Tadeusza Kanto-
ra otwiera przed widzami pokój swojej 
dziecięcej pamięci. Silnie grają z czasem 
odliczając tykanie zegarów, jak również - 

przyjęcie, które zostało zagrożone przez 
awarię sprzętu. Wyjaśniła się zagadka 
do czego stworzona została sroka - prze-
wrotnie okazało się, że jej powołaniem 
jest tworzenie. Chce zostać największą 
artystką w mieście i tylko z tym chce być 
utożsamiana. Stała się inspiracją dla po-
zostałych ptaków, które odważyły się śpie-
wać o tym, co czują i o tym, co maluje się 
w ich wyobraźni.

Jak do tej pory był to jedyny spektakl,  
w którym głównym środkiem wyrazu, 
była muzyka, śpiew i taniec. Grupa poru-
szyła także istotny problem postrzegania 
innych osób przez pryzmat pełnionych, 
przez nie ról społecznych. Nigdy nie na-
leży oceniać książki po okładce! Pamiętaj-
cie o tym zawierając nowe znajomości i 
przyjaźnie!

Katarzyna Mańko

cytując listy z radami do samych siebie 
w przyszłości. Oprócz znanych nam fraz 
z przedstawień T. K., bądź tekstów teore-
tycznych awangardowego twórcy, zespół 
Kantor Wymiany Myśli inspirował się tak-
że plastyką spektakli wizjonera. Pojawiły 

się sceny zbiorowe przywodzące na myśl 
te ze spektaklu „Umarła klasa”, postaci 
„żywcem” wyjęte z innych przedstawień 
oraz specyficzne, marionetkowe ruchy.
Uważam, że to był trafny wybór komisji 
kwalifikacyjnej, aby zespół z Wielopo-
la Skrzyńskiego przyjechał na Festiwal i 
mógł pokazać zupełnie inny, specyficzny 
rodzaj teatru. Miejscowość, tak jak dla 
Kantora, stała się dla młodych twórców 
inspiracją do tworzenia teatru innego niż 
wszystkie inne. Opartego przede wszyst-
kim na indywidualnych doświadczeniach.
Aktorzy dostali niełatwe zadanie, w któ-
rym de facto udało im się odnaleźć. Dzięki 
temu mogliśmy wraz z nimi podróżować 
po wspomnieniach, uruchamiając swoje 
przeżycia. Spektakl miał niezwykłą pla-
stykę. Wykorzystanie kontrastu światło-
cień było bardzo efektowne i przyjemne 
dla oka. Gratuluję odwagi i życzę dalszej 
motywacji do kontynuowania postkanto-
rowskiej myśli.

Katarzyna Mańko

Kiedy znów będę mały, Kantor Wymiany Myśli, Wielopole Skrzyńskie

Złodziejka Wodzirejka, Urwisy z Busoli, Piotrków Trybunalski
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T e l e f o n y
Biuro Organizacyjne 602 366 978
Koordynator 662 137 001
Dyrektor BOK 607 896 316
BOK „Lutnia” 42 652 62 27
BOK „Na Żubardzkiej” 42 651 67 47
BOK „Rondo” 42 653 36 45
Bałucki Ośrodek Kultury 42 651 50 30
Redakcja 42 651 52 34
OWH „Prząśniczka” 42 659 74 44

OMÓWIENIA
- Czy podobały wam się rozmowy pospekta-
klowe?
- Tak, wskazywały na problemy w przedsta-
wieniach.

Dziatwa 2017 
dostępna na

ZASŁYSZANE:
„Jurorzy są dzisiaj żądni krwi”.

„PIESEK”
- Cześć, ile masz lat?
- Siedem.
- Co ci się do tej pory najbardziej podobało?
- Piesek.
- Słucham?
- No ten z trzeciego spektaklu.
- A…, ta dziewczynka z walizki?
- Acha, była super!

QUIZ
Dokończ zdanie: Dziatwa to…
- Fajne miejsce - Paulina.
- Koncert - Patrycja.

„MAŁY KSIĄŻĘ”
Na taras przed BOK „na Żubardzkiej” wy-
chodzi grupa dzieci.
- No i jak?
- Mnie się nie podobało.
- No co Ty?
- Ten chłopak w niebieskim był fajny.
- Możliwe.
- Mieli ciekawą scenografię i kostiumy.
W tym momencie do grupy dzieciaków 
podchodzi chłopak z zespołu:
- To była podróbka Małego Księcia.

SPROSTOWANIE

W pierwszym numerze zmieniliśmy nazwisko pana Da-
miana Ziarka z Grupy Teatralnej WASABI ARTISTS  
z Wieliczki. Przepraszamy. Redakcja


