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1. Miejscowość, w której urodził się Wojciech Skibiński.
2. Z Włoskiego: „dzieło” ; sceniczne dzieło muzyczne wokalno-instrumentalne, w którym muzyka współdziała z akcją dramatyczną.
3. Występują na niej aktorzy w teatrze.
4. Zdarzenie przed publicznością, często o charakterze sztuki.
5. Aparat do realizacji i ekranowej projekcji ruchomych obrazów, który został skonstruowany w 1895 przez
braci Louis i August Lumière.
6. Od 1988 roku Wojsciech Skibiński gra w teatrze im. …w Krakowie.
7. Osoba zajmująca się oceną dzieł artystycznych i literackich.
8. Miejsce za sceną, gdzie trwają przygotowania aktorów i dekoracji.
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PORTRET ART YST Y
Trawi go gorączka pochwycenia….
Aktor jak każdy inny, a za razem wyjątkowy i niezwykły. Przecież któż inny ma odwagę pozostać sobą
pomimo sławy? Któż inny w tak wielkim stopniu oddaje się pracy, nie lekceważąc rodziny i przyjaciół?
Któż inny udziela wywiadów bez chwil zawahania? I w końcu... Kto, jeśli nie on poświęca czas uczniom,
starając się odpowiedzieć na pytania, często niełatwe i skomplikowane?
Mowa o Wojciechu Skibińskim, który urodził się 23 lipca
1959 roku w Krzeszowicach. Ukończył Krakowską Państwową Wyższą Szkołę Teatralną w 1986 roku i został zatrudniony w Teatrze Śląskim w Katowicach. W 1988 roku
przyjął wyzwanie pracy w Teatrze imienia Juliusza Słowackiego w Krakowie. O Jego wielkim talencie świadczy
nie tylko ilość ról na deskach teatru, ale i udział w wielu
filmach i serialach, którym zdołał się poświęcić. Na swoim
koncie ma zapisany udział w tak wielkich przedsięwzięciach, jak : „Sceny z Jaffy”, „Wyzwolenie”, „Hamlet”, „Wizyta starszej Pani”, „Jutro”, „Kuszenie”, „Caligula”, „Burza”,
„Apokryf wigilijny”, „Klątwa”, „Gramy w Rewizora”, „Celestyna”, „Juliusz Cezar”, „Sen nocy letniej”, „Mary Stuart”, „Maski”, „Godzina w której nie wiedzieliśmy nic o
sobie nawzajem”, „Czarownice z Salem”, „Sceny z nowego świata”, „Letni dzień”, „Emigranci”, „Marat/Sade”,
„Stracone zachody miłości”, „Sztukmistrz z Lublina”, „Kordian”, „Litość Bogu”, „Wesele”, „Czarnoksiężnik z
krainy Oz”, „Chory z urojenia”, „Tango Piazzolla”, „Miarka za miarkę”, „Całe życie głupi”, „O rozkoszy” i wiele,
wiele innych.
Każda z tych ról jest wybitna i wyjątkowo zagrana przez artystę.
Aktora mogliśmy tez zobaczyć w popularnych serialach, m.in.: „Na Wspólnej” i „Barwach Szczęścia”.
Inne przedsięwzięcia, w których brał udział to: „Wydział Zabójstw”, „Klinika pod Wyrwigroszem”, „Śmierć
jak kromka chleba”, „Złoto Alaski”, „Rodzina Kanderów”, „Blisko coraz bliżej”, „Być jak Kazimierz Deyna”,
„Jesteś Bogiem”, „Układ Warszawski”, „Ojciec Mateusz”, „Ratownicy”, „Świat według Kiepskich”, „Majka”,
„Święty interes”, „Doręczyciel”, „Samo życie”, „Takie pieniądze” oraz „Goldrush in Alaska”.
Jego ogromną pasją jest również sport, któremu oddany był już od najmłodszych lat
życia. Uwielbia zarówno siatkówkę, jak i tenis ziemny. Jako ciekawostkę warto dodać,
iż studiował w Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie. W 2011 roku brał
udział w turnieju „Klimek Cup 2011”, w którym zajął wysokie, trzecie miejsce. To bardzo ważne, aby poza pracą mieć również czas na odrobinę wytchnienia i odpoczynku.
Z pewnością również to czyni Wojciecha Skibińskiego postacią o specyficznym charakterze. U młodych ludzi ogromną wartość ma również szczera rozmowa, na którą
aktor zawsze ma czas. Jest otwarty, ciepły, nie kryjący szczegółów swojego życia i to
pewnie dlatego młodzież bardzo często podejmuje z nim trudne tematy, bez obawy,
że zostanie oszukana.

PORTRET ART YST Y
Wojciech Skibiński pomimo młodego wieku jest już posiadaczem bardzo ważnych nagród. Pierwszą z nich
jest Złota Maska za rolę Konrada z utworu Wyspiańskiego - „Wyzwolenie”. Drugą nagrodę otrzymał za rolę
Bani w „Straconych zachodach Słońca”, którą przyznała gazeta „Rzeczpospolita”. Mamy nadzieję, że ten
wybitny aktor nie spocznie na laurach i jeszcze nie raz będziemy mogli Go zobaczyć nie tylko na deskach
teatru, ale również na dużym ekranie.
Michał Jamka

MYŚLI (NIE) UCZESANE________
Nasz codzienny teatr
Pewnie niewielu zdaje sobie z tego sprawę, ale w pewnym stopniu każdy z nas jest aktorem. Bo nie ma
lepszej sceny niż nasze życie. To właśnie w nim codziennie wcielamy się w swoje małe role.
Całkowicie potwierdzają to słowa Szekspira „Świat jest teatrem aktorami
ludzie” ja jednak widzę to trochę inaczej… „Życie to nie teatr, lecz bez
prób premiera” albowiem nigdy nie wiemy na jaką sztukę trafimy. Jednego
dnia jest to komedia, pełna radości i humoru, innego zaś, tragedia, wypełniona porażkami i smakiem goryczy. Czasem w naszej sztuce występuje
miłość, innym razem nienawiść. Nigdy nie wiemy co nas spotka na naszej
scenie, jacy aktorzy i jaka rola.
A może nasze życie nie zasługuję na miano sztuki? Może jest to zwykła
fraszka, bowiem czym ono jest w stosunku do wieczności? A jaka jest nasza rola? Jesteśmy aktorami, czy autorami?... Tak przez moment filozoficznie mi się zrobiło…
Myślę, że scenariusz nie ma autora. Jest zbyt wielu aktorów, od których zależą losy następnej sceny, zbyt
wiele możliwości ich odegrania. Różnorodność występuje również w samym podejściu do swojej roli. Jedni
będą spełnieni i szczęśliwi występując na swojej scenie życia, dla innych będzie to udręka i cierpienie. Z
mojego punktu widzenia, wszyscy, których spotykam to aktorzy zmieniający swoje rolę w zależności od tego
co robią. Czasem będzie to chłopak w parku przybierający rolę romantyka i kochanka, aby przypodobać się
swojej dziewczynie. Może ona nawet dostrzeże jego maskę, ale sama będzie grała, aby razem dokończyli
scenę szczęśliwej miłość?
Innym razem widzę ucznia, który nie wywiązał się z obowiązków szkolnych, zaczyna przepraszać nauczyciela, udawać zakłopotanie, chęć poprawy. I chociaż nie brał udziału w sztuce teatralnej, to świetnie idzie
mu odgrywanie tej roli. Jednak gdybyś postawił go na scenie i kazał mu się wcielić w jakąś rolę, pojawiłby
się problem. To dość normalne, ponieważ na co dzień gramy nieświadomie i bardzo naturalnie. Co innego,
gdy dostrzegamy negatywne strony tej zabawy. Na pewno każdy doświadczył sytuacji, w której nasi znajomi
udają kogoś innego, by przypodobać się komuś. Czasem gramy wesołych, na drugi dzień smutnych, czasem
są to emocje prawdziwe, płynące z serca, innym zaś razem po prostu udajemy. Jednak z całą pewnością
mogę stwierdzić, że jesteśmy aktorami częściej byśmy chcieli. Aktorami jednej sztuki, a może wielu sztuk?
W każdym razie życzę wam, aby w waszym repertuarze trafiały się same komedie. Pamiętajcie też, by grać
siebie, nie każdy będzie w stanie stworzyć wiekopomną postać, może być tak, że zostaniemy zwykłymi
statystami, niczym niewyróżniającymi się w tłumie. Mimo wszystko żyjcie tak, aby to inni aktorzy dobrze
osądzili nasze role, a może tak, aby dobrze osądził ją najwyższy krytyk?
Ernest Nawrot
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Z KART HISTORII
Historia teatru
Teatr narodził się w starożytnej Grecji około roku 534 p.n.e.
Przedstawienia teatralne w Atenach odbywały się w czasie uroczystości świątecznych ku czci Dionizosa, boga wina i urodzaju. Dionizje, bo tak
nazywały się te uroczystości, obchodzony dwa razy w ciągu roku : na wiosnę
– tzw. Wielkie Dionizje i w końcu grudnia – Małe Dionizje. Na chwałę Dionizosa występował chór męski chłopięcy, śpiewający pieśni pochwalne, tzw.
dytyramby.
Z czasem poeci zaczęli pisać teksty, a także muzykę, wykonywaną
przez chór, a przewodnik chóru (główny aktor) prowadził rozmowę ze śpiewakami.
W czasie świąt do współzawodnictwa stawało 3 poetów – autorów
przedstawień. Uroczystości trwały 3 dni, w czasie których artyści (jeden w
ciągu jednego dnia) prezentowali swoje sztuki. Nagrodą były wieńce z bluszczu, rośliny poświęconej Dionizosowi.
Teatr grecki osiągnął szczyt rozwoju w V wieku p.n.e., wtedy w Atenach i w innych miastach budowano wielkie teatry, na świeżym powietrzu – amfiteatry. Przed amfiteatrem
znajdował się na wzniesieniu teren, gdzie początkowo występowali aktorzy i stał chór. Była to orchestra. Za
orchestrą na wzniesieniu znajdowało się miejsce, gdzie rozmieszczano dekoracje – była to scena. Tutaj też
później występowali aktorzy, chór zaś zostawał na orchestrze.
W przedstawieniach greckich mogli brać udział tylko mężczyźni, dlatego grali również role kobiece.
Natomiast widzami mogła być cała ludność miasta, dorośli i dzieci, którzy tłumnie przybywali do teatru,
spędzając tam cały dzień. Przed występem aktorzy wkładali specjalne stroje, peruki oraz jaskrawo wymalowane maski. Występowali także w tzw. koturnach – butach na wysokich obcasach, by wszyscy widzowie
mogli ich widzieć. Ze słyszalnością głosu aktora nie było kłopotów, ponieważ teatry były tak położone, że
miały wspaniałą, naturalną akustykę.
Aktorzy tańczyli, śpiewali i recytowali teksty w sztukach: tragicznych i komicznych. Tematyka sztuk
tragicznych była poważna, bohater najczęściej ponosił klęskę. Treści czerpano z mitologii, ale historie bohaterów odzwierciedlały rozterki zwykłego człowieka. Najwybitniejsi autorzy tragedii greckiej to: Ajschylos,
Sofokles i Eurypides. Sztuki komiczne to przedstawienia o tematyce wesołej. Komedia od początku istnienia
teatru była uważana za przeciwieństwo tragedii. Tematy sztuk dotyczyły życia codziennego oraz aktualnych
spraw państwowych. Wybitnym autorem komedii był Arystofanes.
Teatr grecki bawił, uczył i wychowywał społeczeństwo. Do dziś sztuki starożytnych greckich autorów są grywane w teatrach, a ich tematyka nadal wzrusza i zmusza do refleksji nad ludzkim losem.
Teatr polski rozwinął się w średniowieczu i był ściśle związany z tematyką religijną. Widowiska religijne przedstawiano w kościołach, potem na placach publicznych. Aktorami byli diakoni i klerycy, a także
pobożni mieszczanie i żacy. W spektaklach mogły występować kobiety.
Drugim nurtem rozwoju form teatralnych były widowiska prezentowane na zabawach i uroczystościach dworskich. Ich elementami były: taniec, śpiew, recytacja, a także obrządki weselne lub pogrzebowe.
Pierwszym teatrem świeckim był humanistyczny teatr studentów i profesorów Akademii Krakowskiej, w którym od początku XVI wieku grano po łacinie, a później także po polsku. Wystawiano sztuki nie
tylko o tematyce mitologicznej, ale także na podstawie utworów np. Mikołaja Reja, Jana Kochanowskiego.
W okresie baroku na początku XVII pojawiły się w Polsce wędrowne zespoły angielskie ze sztukami
Szekspira. Występowały publicznie m.in. w Gdańsku, Toruniu i na dworze królewskim w Warszawie.
W 1637r. król zbudował na zamku warszawskim stałą scenę na wzór włoskich scen barokowych. W
1748 roku Zygmunt III zbudował teatr zwany Operalnią, który był dostępny dla szerszej publiczności.
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Pierwszy stały teatr na ziemiach polskich nosił nazwę Komedialnia i został utworzony w Białymsto-

Obecnie prawie w każdym mieście na terenie Polski znajduje się teatr. Jednym z najpiękniejszych i
najbardziej znanych jest teatr im. Juliusza Słowackiego w Krakowie. Został wybudowany w latach 1891-93
przez Jana Zawiejskiego. Jest zaliczany do najcenniejszych zabytków architektury teatralnej w Europie. Teatr
ten odegrał wielką rolę w dziejach kultury polskiej. Był miejscem narodzin współczesnej polskiej reżyserii,
scenografii, inscenizacji i aktorstwa. Byli z nim związani najwybitniejsi twórcy naszego teatru, ze Stanisławem Wyspiańskim i Ludwikiem Solskim na czele. Na przełomie XIX i XX wieku historyczne znaczenie miały pierwsze realizacje arcydzieł polskiego romantyzmu: „Kordiana” , „Dziadów” i „Nie-Boskiej Komedii”.
Teatr im. Juliusza Słowackiego zajmuje wyjątkowe miejsce w kulturze Krakowa.
Na kilku scenach przedstawiane są spektakle odwołujące się do polskiej i europejskiej tradycji. W teatrze też
działa słynny Krakowski Salon Poezji Anny Dymnej.
Michał Olek

WARTO WIEDZIEĆ________________
Świątynia ludzkich uczuć
Początki działalności tego teatru sięgają lat sześćdziesiątych dziewiętnastego wieku. Jego świetność
oraz nienaganne utrzymanie zawdzięczamy pierwszym dyrektorom, między innymi Tadeuszowi Pawlikowskiemu, Józefowi Kotarbińskiemu i Ludwikowi Solskiemu.
Teatr im. Juliusza Słowackiego wyróżniał się tradycyjnymi zestawami tytułów, jak również sięgał po prestiżowe utwory skali
światowej. Wielcy znawcy mówili, że to najdoskonalszy dobór
spektakli, gdzie każdy znajdzie coś dla siebie. I ewidentnie tak
było, jest i wierzymy, że pozostanie.
Wokół tego teatru gromadziły się przez lata wielcy artyści. Interesowano się nim nie tylko ze względów osobistych, ale także
dlatego, iż był niezwykły. Wchodziło się człowiekiem obojętnym a wychodziło albo bardzo podekscytowanym, albo nie potrafiącym opisać swoich uczuć. Smutek mieszał się na wskroś z
radością lub roztargnieniem. Nie trzeba było poszukiwać w nim emocji, scena zapewniała je w takiej ilości
jakiej każdemu było trzeba.
Ludzie zawsze poszukiwali czegoś, co ich zadziwi, zainspiruje, pozwoli rozwiązać tajemnicę życia. Scena
oraz dobrana aula w budynku Teatru im. Juliusza Słowackiego, pozwalają na odnalezienie tych wszystkich
wariantów. Miejsce to zachwyca niezwykłą doskonałością słynnej kurtyny, która jest obrazem Henryka Siemieradzkiego. Scena na nim przedstawiona ma charakter alegoryczny. Na środku znajduje się natchnienie,
kojarzące Piękno z Prawdą, poniżej komedia towarzystwie błazna. Malarz na swoim płótnie zawarł same
uosobienia pojęć abstrakcyjnych, co pozwala widzowi na zastanowienie się w danym momencie, co właściwie czuje.
Inspirację w tej niezwykłej budowli można znaleźć w jej murach. Niezwykła architektura wewnątrz, jak
Rozmaitości Uczniowskie Magazyn Oświatowo-Rozrywkowy. Wydanie specjalne, Kraków 2012
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i na zewnątrz, pozwala poczuć się nie kimś bardziej dojrzałym, kimś kto ma zdanie, jest pewnym swoich
poglądów, pozwala być osobą pochodzącą z wyższych elit społecznych, takich jakie miały zaszczyt gościć na
widowni jeszcze w dziewiętnastym wieku.
Teatr ten pozwala rozwiązać tajemnice życia, bo wnosi jakąś cząstkę w nasz codzienny świat. Spektakle
nie są dobierane przypadkowo, a widz ma zawsze możliwość wyboru. Czasami nie wiemy, co nam pozwoli
spojrzeć inaczej na rzeczywistość, czasami jest to zwykłe przedstawienie, wybrane z przymusu, na które
zostaliśmy zaproszeni, zabrani przez przypadek.
Architektura i dobór atmosfery, scenerii dla każdego spektaklu są ważnymi elementami w budowie fundamentów emocjonalnych człowieka, bo on jest istotą, która oprócz pracy czy wiedzy potrzebuje również
obcowania z kulturą w odpowiednich warunkach.
Malwina Kiszka
Wojciech Skibiński „Hamlet”

Wojciech Skibiński „Czarnoksiężnik z krainy Oz”

FOTOREPORTAŻ _________________

Wojciech Skibiński „Hamlet”
Wojciech Skibiński „O roskoszy”

Wojciech Skibiński „Czarnoksiężnik z krainy Oz”

Wojciech Skibiński „Kordian”

Wojciech Skibiński „Wesele”
Wojciech Skibiński „Emigranci”
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wysilić się na bardziej spontaniczne wygibasy.

Ulica słowem i gestem płynąca
Teatr jest bez wątpienia rzeczą bardzo... zjawiskową. Jednak w przeciwieństwie do kina (szczególnie w
obecnej epoce wszędobylskiej cyfryzacji) wydaje się on być ludziom znacznie bardziej „obcy”.
Albo nie ma czasu, albo nie grają na zawołanie tego co chcemy, ponadto teatr to także odpowiednie reguły
zachowania, ubiór, gustowny garnitur. Te wszystkie zgrzyty, dla zwykłego zjadacza chleba okazują się być
barierą nie do pokonania. Lecz nie bójcie się drogie Panie, nie zniechęcajcie się drodzy Panowie, czas zabrać
swą kobietę do teatru, tym razem jednak teatru „na luźno”!
Teatr uliczny, bo o nim właśnie mowa, szczególnie w Polsce, wyjątkową popularność zaczął zdobywać w
połowie lat dziewięćdziesiątych. To właśnie wtedy coraz więcej
grup zaczęło wychodzić na ulice większych miast i prezentować
swoje talenty. Teatr uliczny jest przede wszystkim idealnym rozwiązaniem dla tych z was, którzy nie mają czasu tudzież ochoty
na wyjście do zwykłego teatru. Oczywiście chcąc dojrzeć (nawet
kątem oka) teatr uliczny nie możemy patrzeć na niego i oceniać go
według tych samych kryteriów jak teatr zwykły. Do prawdziwego
teatru i prawdziwych aktorów z krwi i kości, „uliczniakom” jeszcze
brakuje co nieco, jednak trzeba przyznać, że te niewielkie grupki
studenckie (w takiej formie bowiem teatr uliczny najczęściej występuje) czy też po prostu stowarzyszenia teatralne, które grają dla
czystej przyjemności, dają sobie radę całkiem nieźle. Nikomu z pewnością nie umknie fakt, że najczęściej
wystawiane są sztuki autorskie, zdarza się jednak, że mamy do czynienia z adaptacją prawdziwego dramatu.
„Sztuka sztuce nierówna” - tym krótkim stwierdzeniem można byłoby podsumować różne spektakle wystawiane na ulicy, które dane mi było zobaczyć (nawet przelotem).
Powiem wprost – co kto lubi. Rzeczy do oglądania jest naprawdę
wiele, więc nic nie stoi na przeszkodzie, by spróbować rozglądnąć się za czymś co nas zaciekawi. Z racji tego, że jestem zatwardziałym Krakowianem to dam przykład właśnie z krakowskiego
rynku – Gdy staniemy tuż pod wrotami Kościoła Mariackiego
dane nam będzie ujrzeć przynajmniej kilka występów. W ten oto
sposób tuż obok nas będzie zabawiał przechodniów iście średniowieczny rycerz (co prawda to wyjątkowo minimalistyczna forma
teatru ulicznego, ale zawsze coś!), po naszej prawej zobaczymy
grupkę nastolatków tańczących taniec typu breakdance (za każdym razem, gdy nadchodzi czas na ich występ spora część rynkowej płyty przerywa swój pośpiech, by ich
zobaczyć) zaś po lewej, dostrzeżemy wkład teatru Groteska w rozwój kulturalny Krakowa. Forma ta co
prawda jest również minimalistyczna, jednak trzeba przyznać, że kukła świętej pamięci Michaela Jacksona
wykonująca idealnie odwzorowane ruchy przy akompaniamencie kultowego „Billy Jean” robi piorunujące
wrażenie. Oczywiście to nie wszystko, albowiem odrobina percepcji pozwoli nam dojrzeć znacznie więcej
takich małych zgromadzeń. Aby to jednak nastąpiło powinniśmy poczekać jeszcze kilka miesięcy. Zima to
niestety trudny okres dla teatrów ulicznych, no bo nie oszukujmy się – któż by chciał (i potrafił!) dobrze grać
na takich mrozach? Przypuszczam nawet, że MJ czy Tina Turner (tudzież Elvis Presley, wszyscy bowiem
wchodzą w skład kukiełkowej armii ulicznego mistrza) nie będą mieli przy obecnej temperaturze krzepy, by
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Rzecz jasna teatr uliczny to nie tylko Kraków, ale także inne większe i mniejsze miasta Polski. Na uznanie zasługuje przede wszystkim Gdańsk i jego FETA. Czym jest FETA? Jest to Międzynarodowy Festiwal Teatrów
Plenerowych i Ulicznych, który zapoczątkowany został właśnie w naszym kraju, w nadmorskim mieście w
roku 1997. Pomysłodawcą, organizatorem, a także głównym promotorem jest Gdański Archipelag Kultury
„Plama”. Oczywiście FETA to nie tylko polski teatr i masa dobrej zabawy. To także, a nawet przede wszystkim goście i uliczne grupy teatralne z całej europy i rozrywka na najwyższym poziomie!
Fani teatru mają czego szukać również w Toruniu, gdzie już od prawie dwudziestu lat odbywają się Letnie
Spotkania Teatrów Ulicznych. Nie są one przygotowane może z takim rozmachem jak europejska FETA lecz
z pewnością warto wybrać się pod koniec lipca w kierunku toruńskiej starówki chociażby po to by oglądnąć
jeden z wielu, profesjonalnych teatrów ulicznych. Pośpiechu natomiast nie ma gdyż toruński happening
trwa aż dwa tygodnie.
Teatry uliczne, pokazy artystyczne czy zwykła, kukiełkowa farsa. Każde z tych zjawisk jest na swój sposób
ciekawe i niesamowite i każdemu warto poświęcić kilka minut uwagi pod warunkiem, że nie jesteśmy kompletnymi ignorantami. Warto, chociaż po to, by zobaczyć uśmiech na twarzy tych, którzy wylewają siódme
poty, żeby zajęci szarością życia przechodnie, nabrali barw na resztę dnia.
Grzegorz Żmuda

MOIM ZDANIEM__________________
Współczesny widz teatru
Współczesność wymusza na człowieku dostosowanie się panujących trendów. Czy taka opcja obowiązuje również teatrze? Z pewnością tak, ale przeważnie jest to w jakiś sposób neutralizowane przez dyrekcję placówki kulturowej.
Teatr nie może istnieć bez widza, dlatego też konieczne jest dostosowanie do wymagań odbiorców. Z punktu widzenia osoby odwiedzającej teatr uznaje za ważne następujące elementy: atmosfera, nastój, komfort
siedzenia i przestrzeni, dobór kadry aktorskiej, a przede wszystkim dobór spektakli w odpowiednich godzinach. Dla wielu ludzi także ważna jest cena biletów.
Bywa, że obecnie próbuje się porównywać różne formy kultury. Nasuwa się więc pytanie, czy na przykład
kino można postawić w jednej linii z teatrem? Na pewno nie. Teatr to świątynia. Obowiązuje tam pewna
etykieta, pewne normy, których należy ściśle przestrzegać. Tam jesteśmy gośćmi, dlatego przystoi nam
odpowiednie zachowywanie się. Nie jemy, nie pijemy. Te zasady nie narodziły się z dnia na dzień, lecz uformowały się w toku tradycji i szacunku jakim zawsze obdarzano to wyjątkowe miejsce.
Jeśli chcemy być szanowanym widzem teatru pamiętajmy o tym, że powinniśmy być wrażliwi i oczekiwać
zmian, bo ludzkość się zmienia, podobnie jest z wymaganiami odbiorców. Z drugiej jednak strony nie zapominajmy o tradycji i szacunku należącym się tak magicznym miejscom, jakimi są teatry.
Malwina Kiszka
Rozmaitości Uczniowskie Magazyn Oświatowo-Rozrywkowy. Wydanie specjalne, Kraków 2012
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MOIM ZDANIEM

WSZTSTKO JEST POEZJĄ

Tworzywa dzisiejszego teatru ,
czyli niełatwa droga do współczesności
Jak wyglądał teatr dawniej a jak wygląda dziś? Jakimi tworzywami się posługuje? Wszystko tak naprawdę zależy od potrzeb społecznych i kulturowych.
Współczesny kierunek rozwoju teatru narzuciła w pewien sposób potrzeba rynku, w którą musiał się on
wpisać chcąc przetrwać w dobie kina czy telewizji.
Nie oszukujmy się, w dzisiejszym społeczeństwie teatr nie jest zbyt popularnym rodzajem rozrywki, zwłaszcza wśród młodych ludzi. Wręcz według niektórych młodych ludzi w ogóle w kanon rozrywek się nie
wpisuje.
Dlatego by zapewnić sobie publiczność zaczęto skłaniać się w stronę coraz to bardziej niekonwencjonalnych
a może komercyjnych chwytów.
„Tworzywa” teatru, czyli środki wyrazu jakimi posługują się twórcy są bardzo różne, od zabawnych
i przyciągających publiczność - jak chociażby efekty specjalne czy obsada znanych aktorów, po szokujące jak nadmiar nagości czy wulgaryzmów na scenie.
Ostatnio w teatrze pojawiła się tendencja na stosowanie właśnie tych bardziej szokujących. Na scenie
więc nie brak nagości czy niecenzuralnego języka Rozbierane sceny w teatrze to żadna nowość, jednak rola
jakie pełnią one w przedstawieniu nowością już jest. Sceny te niejednokrotnie są przesadzone na co zwraca
uwagę wielu krytyków jak i sama publiczność.
Jednym z przykładów takiej sytuacji jest nagi mężczyzna grający słonia w spektaklu „W pustyni i w
puszczy. Z Sienkiewicza i z innych” Bartosza Frąckowiaka , czy też wielu nagich aktorów w spektaklu „Kamasutra. Studium przyjemności” Weroniki Szczawińskiej. Ciekawostką jest fakt, że udział w obu tych spektaklach nie wymaga skończenia osiemnastu lat. O ile w drugim przypadku widz już po tytule może wiedzieć
czego się spodziewać, o tyle nagość w opowieści o Stasiu i Nell jest w mojej opinii zupełnie nieuzasadniona.
Podobnie rzecz ma się z ogromną ilością bezsensownych wulgaryzmów, które psują odbiór, a wręcz mogą
razić jak np. wplatanie niecenzuralnych słów w modlitwę jak to ma miejsce w spektaklu „Aleksandra. Rzecz
o Piłsudskim” w reżyserii Marcina Libera.
Nie wszystko jest jednak tak negatywne. Bardzo pozytywnymi, w moim odczuciu, elementami
współczesnego teatru są rozbudowane, widowiskowe dekoracje czy efekty specjalne. Bardzo urozmaicają
one odbiór widowiska, jeszcze bardziej pozwalając odczuć bezpośredniość przekazu sceny. Teatr również
powinien korzystać z dobrodziejstw współczesnych technologii i bardzo dobrze się dzieje, że w tym przypadku nie jest on zbyt konserwatywny.
Również korzystanie z usług znanych i lubianych aktorów czy celebrytów znanych na co dzień z telewizji
oswaja ludzi z teatrem, dając poczucie że tak samo jak kino, może on być rozrywką dla każdego. Ciekawymi
zabiegami są również próby odświeżania lub wprowadzania humorystycznych akcentów do niekiedy starych, granych od lat w tej samej formule dzieł, jak chociażby zastąpienie koni motocyklami w klasycznej już
„Balladynie” w reżyserii Adama Hanuszkiewicza.
Jak widać teatr dzielnie walczy o wpisanie się w kanony XXI wieku, czasami z lepszymi , a czasami z
gorszymi skutkami. Musimy jednak pamiętać, że pomimo iż staje się coraz bardziej otwarty na innowacje,
to jednak ze swoimi tradycjami i wspaniałą historią zawsze był wyższą formą przekazu od często mało wartościowych i banalnych rozrywek dostępnych na co dzień. Dlatego ważne jest, by z teraźniejszości chłonął
tylko te dobre elementy, aby przez zbyt dużą otwartość nie dał się sprowadzić do poziomu mniej wymagającej konkurencji, dla której przecież zawsze był świetną alternatywą.

Życie to nie teatr

Wrażenia z teatru - W. Szymborska

Życie to jest teatr, mówisz ciągle, opowiadasz;
Maski coraz inne, coraz mylne się zakłada;
Wszystko to zabawa, wszystko to jest jedna gra
Przy otwartych i zamkniętych drzwiach.
To jest gra!

Najważniejszy w tragedii jest dla mnie akt szósty:
zmartwychwstanie z pobojowisk sceny,
poprawianie peruk, szatek,
wyrywanie noża z piersi,
zdejmowanie pętli z szyi,
ustawianie się w rzędzie pomiędzy żywymi
twarzą do publiczności.

Edward Stachura

Życie to nie teatr, ja ci na to odpowiadam;
Życie to nie tylko kolorowa maskarada;
Życie jest straszniejsze i piękniejsze jeszcze jest;
Wszystko przy nim blednie, blednie nawet sama śmierć!
Ty i ja - teatry to są dwa!
Ty i ja!
Ty - ty prawdziwej nie uronisz łzy.
Ty najwyżej w górę wznosisz brwi.
Nawet kiedy źle ci jest, to nie jest źle.
Bo ty grasz!
Ja - duszę na ramieniu wiecznie mam.
Cały jestem zbudowany z ran.
Lecz kaleką nie ja jestem, tylko ty!
Dzisiaj bankiet u artystów, ty się tam wybierasz;
Gości będzie dużo, nieodstępna tyraliera;
Flirt i alkohole, może tańce będą też,
Drzwi otwarte zamkną potem się.
No i cześć!
Wpadnę tam na chwilę, zanim spuchnie atmosfera;
Wódki dwie wypiję, potem cicho się pozbieram;
Wyjdę na ulicę, przy fontannie zmoczę łeb;
Wyjdę na przestworza, przecudowny stworzę wiersz.
Ty i ja - teatry to są dwa.
Ty i ja!
Ty - ty prawdziwej nie uronisz łzy.
Ty najwyżej w górę wznosisz brwi.
I niezaraźliwy wcale jest twój śmiech.
Bo ty grasz!

Ukłony pojedyncze i zbiorowe:
biała dłoń na ranie serca,
dyganie samobójczyni,
kiwanie ściętej głowy.
Ukłony parzyste:
wściekłość podaje ramię łagodności,
ofiara patrzy błogo w oczy kata,
buntownik bez urazy stąpa przy boku tyrana.
Deptanie wieczności noskiem złotego trzewiczka.
Rozpędzanie morałów rondem kapelusza.
Niepoprawna gotowość rozpoczęcia od jutra na nowo.
Wejście gęsiego zmarłych dużo wcześniej,
bo w akcie trzecim, czwartym, oraz pomiędzy aktami.
Cudowny powrót zaginionych bez wieści.
Myśl, że za kulisami czekali cierpliwie,
nie zdejmując kostiumu,
nie zmywając szminki,
wzrusza mnie bardziej niż tyrady tragedii.
Ale naprawdę podniosłe jest opadanie kurtyny
i to, co widać jeszcze w niskiej szparze:
tu oto jedna ręka po kwiat śpiesznie sięga,
tam druga chwyta upuszczony miecz.
Dopiero wtedy trzecia, niewidzialna,
spełnia swoją powinność:
ściska mnie za gardło.

Ja - duszę na ramieniu wiecznie mam.
Cały jestem zbudowany z ran.
Lecz gdy śmieje się, to w krąg się śmieje świat!

Makbet (akt V, sc. 5)
William Shakespeare

Życie jest tylko przechodnym półcieniem,
Nędznym aktorem, który swoją rolę
Przez parę godzin wygrawszy na scenie,
W nicość popada - powieścią idioty,
Głośną, wrzaskliwą, a nic nie znaczącą.

Michał Nowak
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