
Dziecinada!
            Po raz pierwszy proponujemy, wspólnie z Miastem Chorzów, naszym ma³ym odbiorcom Dziecinadê,  
teatralne œwiêto dzieci. Spektakl znakomitego s³owackiego teatru PIKI to dopiero pocz¹tek niespodzianek  
i przygód dla najm³odszych. Motyw teatru pojawia siê równie¿ w grze terenowej: podczas wykonywania 
zadañ na kolejnych stacjach dzieci poznaj¹ tajniki sztuki teatralnej i dowiedz¹ siê, jak przygotowaæ 
prawdziwy spektakl w warunkach domowych. Na ka¿dym przystanku otrzymaj¹ drobne gad¿ety i fragmen- 
ty has³a, które przyda siê w przedstawieniu Uratujcie królewnê!, specjalnie na potrzeby Dziecinady 
stworzonym. Tym maluchom, które nie zechc¹ bawiæ siê w teatr, proponujemy udzia³ w konkursie 
plastycznym. Dalsza czêœæ Dziecinady przebiegnie pod znakiem humorystycznych bajek i literatury dla 
dzieci. Ca³oœæ zakoñczy siê dobranock¹. Mamy nadziejê, ¿e przypadnie Wam do gustu pomys³ na wspóln¹ 
rodzinn¹ zabawê.
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Œwiat znaczeñ Schaeffera
rozmowa z Miko³ajem Grabowskim
Sztajgerowy Cajtung: Pañska przygoda z twórczoœci¹ Bogus³awa Schaeffera 
trwa ju¿ ponad dwadzieœcia lat. Sk¹d wiernoœæ temu artyœcie?
Miko³aj Grabowski: Przygoda trwa znacznie d³u¿ej, o czym zaraz opowiem. A nasza 
znajomoœæ zaczê³a siê od pracy w zespole kameralnym graj¹cym muzykê 
wspó³czesn¹. By³ to rok 1967 i udzia³ w kompozycji B. Schaeffera „TIS - MW2”. 
„MW2” to nazwa owego zespo³u, a „TIS” to „Teatr Instrumentalny”. Ten „Teatr 
Instrumentalny” postawi³ przed aktorem nowe zadania. Wyrwa³ go z opcji ilustratora 
sztuk teatralnych, pozbawi³ sztywnego gorsetu psychologii a'la Stanis³awski, kaza³ 
traktowaæ siebie samego jak instrument muzyczny. To otworzy³o bramê do nowego 
rodzaju narracji teatralnej, wczeœniej nieobecnej na scenach nie tylko w Polsce.
Sz. C.: Za co, w Pana opinii, publicznoœæ kocha Schaeffera?

M. G.: Za to, ¿e jego teatr jest zarówno ludyczny, jak g³êboko refleksyjny. Bawimy siê „na Schaefferze”, ale „pod skór¹” 
analizujemy jego œwiat znaczeñ. Dotyka on g³êbszych warstw naszej œwiadomoœci i jednoczeœnie roztacza przed nami barwy 
przyjemne, kolorowe, rozigrane, szalone, które akceptujemy od pierwszych chwil spektaklu.
Sz. C.: Czy, i jak, zmienia³a siê Pana postaæ w spektaklu Próby od czasów premiery w 1991 roku?
M. G.: Tak jak ja zmieni³em siê przez te 21 lat.
Sz. C.: W Próbach, podobnie jak w innych tekstach Schaeffera (Scenariusz dla trzech aktorów czy Kwartet dla 
czterech aktorów), podgl¹damy proces tworzenia spektaklu teatralnego. Czy to, co zobaczymy na scenie ChTO 17 
sierpnia, ma odzwierciedlenie w rzeczywistej pracy aktora czy te¿ re¿ysera?
M. G.: I tak, i nie. Próby to tak¿e impresja na temat prób. Autor mówi prawdê o próbach w teatrze, o tej dziwnej, tajemniczej, 
wygl¹daj¹cej czasem groteskowo pracy aktorów i re¿ysera. Du¿o tutaj Schaefferowskiej obserwacji ¿ycia teatru: bardzo 
ciekawej i wnikliwej, dla nas czêsto gryz¹cej. Ale s¹ te¿ elementy, które autorowi podpowiedzia³a wyobraŸnia. 
Sz. C.: W wielu re¿yserowanych przez Pana przedstawieniach jest Pan równoczeœnie aktorem. Jak udaje siê Panu 
³¹czyæ granie z re¿yseri¹?
M. G.: Mo¿na re¿yserowaæ „od zewn¹trz”, mo¿na i „od œrodka”. Ka¿dy z tych sposobów jest dobry, ka¿dy ma swoje wady            
i zalety. Kiedy tylko re¿yserujê, dan¹ sztukê w momencie premiery zostawiam aktorom… kiedy w niej gram, nie rozstajê siê, 
jestem z ni¹ tak d³ugo, jak d³ugo jest ona w repertuarze. Kilka moich sztuk jest ju¿ „wiekowych”. Kwartet dla czterech aktorów 
jest na scenie lat ju¿ czterdzieœci, Scenariusz dla trzech aktorów dwadzieœcia piêæ, Audiencja II istnieje na scenie od 1969 roku. 
Mo¿e to, ¿e gram w tych przedstawieniach, zapewnia im d³ugie istnienie?
Sz. C.: Patrz¹c na Pañskie realizacje mo¿na odnieœæ wra¿enie, ¿e czêœciej siêga Pan jednak po klasyków. Teatr IMKA 
Tomasza Karolaka wœród prywatnych scen w stolicy wyró¿nia siê wyborem bardziej wymagaj¹cego repertuaru...

Fot. Piotr DroŸdzik / piotrdrozdzik.flog.pl



Czy w³aœnie to, ¿e ta scena nie idzie na ³atwiznê (jak 
mawia sam Karolak) sprawi³o, ¿e wystawi³ Pan tam 
ju¿ trzy tytu³y? 
M. G.: Tylko dwa. Trzeci jest w przygotowaniu. Teatr 
IMKA powsta³ przy okazji pracy nad Opisem obyczajów 
III ks. Jêdrzeja Kitowicza w mojej adaptacji.                  
W nastêpnym roku powsta³ spektakl wed³ug Dzienników 
Witolda Gombrowicza. Oba te spektakle (i kilka innych) 
wyznaczaj¹ liniê repertuarow¹ IMKI. Mam nadziejê, ¿e 
Tomek Karolak nie zejdzie z tej drogi.
Sz. C.: Niedawno przesta³ Pan byæ dyrektorem 
krakowskiego Teatru Starego. Zas³u¿ona eme- 
rytura, czy mo¿e szansa na zrealizowanie 
niespe³nionych teatralnych marzeñ, o ile takie nadal 
s¹?
M. G.: Jeszcze nie przesta³em. Jestem dyrektorem do 
grudnia tego roku, a od stycznia poœwiêcam siê 
wy³¹cznie pracy artystycznej. Bêdê du¿o re¿yserowa³ 
(mam kalendarz pracy wype³niony na cztery lata do 
przodu), bêdê du¿o gra³ w spektaklach swoich i nie 
swoich, a jako profesor PWST w Krakowie prowadzê 
dalej zajêcia ze studentami. To jest du¿o pracy. Bardzo 
du¿o. I tylko artystycznej.
Sz. C: Serdecznie dziêkujemy za rozmowê.

rozmawia³y Anka Miozga i Magda Widuch

Improwizacja
czyli teatralne „róbta, co chceta”

Improwizacja nierozerwalnie wi¹¿e siê z teatrem. Ta 
forma teatralna rozwinê³a siê w XV wieku we W³oszech za 
spraw¹ commedia dell'arte: ulicznych teatrów, w których 
aktorzy odgrywali improwizowane spektakle, prosz¹c 
publicznoœæ, by ta okreœli³a m.in. zachowanie postaci.     
Z czasem forma ta odesz³a w zapomnienie, by w latach 
piêædziesi¹tych XX wieku zostaæ ponownie powo³an¹ do 
¿ycia przez dwójkê zupe³nie niezale¿nie dzia³aj¹cych 
artystów, Violê Spolin w USA i Keitha Johnstone'a           
w Wielkiej Brytanii. 
Spektakl, któremu blisko do improwizacji zawsze jest 
wypadkow¹ otwartoœci wykonawców, ich gotowoœci do 
szukania w sobie nieoczekiwanych tonów i zdolnoœci 
nadawania na tej samej specyficznej fali. Improwizacje 
rozwijaj¹ wyobraŸniê i kreatywne spojrzenie na 
rzeczywistoœæ „tu i teraz”. Dodatkowo otwieraj¹ jeszcze 
drzwi do bezpoœredniego kontaktu z widzem. 
Nieprzewidywalna natura takiego wystêpu nadaje siê 
naturalnie na komediê, co mo¿e trochê t³umaczyæ, 
dlaczego przewa¿aj¹ca wiêkszoœæ improwizowanych 
przedstawieñ jest komediowa, a nie dramatyczna. We 
wszystkich formach improwizacji aktorzy tworz¹ dialogi    
i akcjê w trakcie wystêpowania. Tu gra siê, proszê 
Pañstwa, spontanicznie! 
Mimo ¿e sztuka improwizacji w Polsce najczêœciej 
spotykana jest w teatrze, to nie aktorzy teatralni, a artyœci 
kabaretowi rozpowszechniaj¹ j¹ wœród szerszej 
publicznoœci. Ze skeczy improwizowanych znany jest 
g³ównie serial Spadkobiercy, w którym graj¹ popularni 
polscy artyœci kabaretowi i zaproszeni przez nich goœcie. 
Bez wzglêdu jednak na to, czy improwizuje aktor teatralny 
czy znany kabareciarz, jedno jest pewne: efektem 
ubocznym ka¿dej improwizacji jest przede wszystkim 
ogromna iloœæ pozytywnej energii oraz du¿a dawka 
œmiechu, jak czêsto mo¿emy siê przekonaæ, nie tylko 
wœród widzów, ale tak¿e w gronie samych artystów, 
sprawców tego ca³ego zamieszania.
Teatralnym przyk³adem „wielkiej improwizacji” s¹ jak¿e 
popularne dzisiaj przedsiêwziêcia typu one man show czy 
stand up (w przypadku tych pierwszych nieocenionym 
mistrzem gatunku wydaje siê byæ obecnie Rafa³ 
Rutkowski, aktor Teatru Montownia, sta³y bywalec 
Chorzowskiego Teatru Ogrodowego, którego w tym roku 
mieliœmy ju¿ okazjê ogl¹daæ w spektaklu Kamienie          
w kieszeniach). Szukaj¹c wœród sztuk nieco bardziej 
klasycznych, znajdziemy dramaty Bogus³awa 
Schaeffera, którego Próby bêdziemy mogli zobaczyæ      
w mistrzowskim wykonaniu Teatru Miko³aja Gra- 
bowskiego. Nie nale¿y jednak s¹dziæ, ¿e Schaeffer 
pozwala aktorom na totaln¹ „samowolkê”. Nic bardziej 
mylnego! To twórca nadzwyczaj wymagaj¹cy. Tu 
przemyœlany musi byæ ka¿dy detal, by spektakl 
przypadkiem nie tr¹ci³ bana³em, a ton¹³ za to w oparach 
absurdu i dowcipu na najwy¿szym poziomie. Na inne 
spotkania z twórczoœci¹ Schaeffera zapraszamy 
Pañstwa ca³kiem niedaleko, bo do katowickiego Teatru 
Korez! 

Anka Miozga

BEZ OGRÓDEK
czyli wywiady i recenzje

Samograje 
Sztuk Mistrza

Mówi¹, ¿e jest to najznamienitszy sztukmistrz 
dwudziestowiecznej sceny polskiej. Bogus³aw 
Schaeffer. O jego dramatach mówi¹ natomiast, ¿e s¹ to 
„samograje”: zawsze bawi¹ publicznoœæ do ³ez. Kto by 
ich nie wykonywa³, bêd¹ dobre. On jednak ma inne 
zdanie. Do swoich dramatów (a stworzy³ ich ponad 40), 
lubi wybieraæ sobie konkretnych aktorów. I tak do 
wykonania bodaj najbardziej znanego tekstu 
Scenariusz dla trzech aktorów wyznaczy³ w 1987 roku 
trio mistrzowskie: braci Miko³aja i Andrzeja Grabowskich 
oraz Jana Peszka. Trafi³ w dziesi¹tkê. Ci, którzy chc¹ to 
sprawdziæ, bêd¹ mogli w paŸdzierniku na deskach 
krakowskiego Teatru STU œwiêtowaæ dwudziesto- 
piêciolecie tego spektaklu w niezmienionej obsadzie. 
Ale Schaeffer to nie tylko teatr, to tak¿e muzyka. Jest on 
bowiem kompozytorem i . Jego muzyka 
to nowatorskie eksperymenty w formie i treœci. Jak to 
jednak w naturze cz³owieka bywa, jedna po³owa nie 
istnieje bez drugiej, tote¿ autor stara siê wprowadzaæ 
teatr do muzyki, a muzykê do teatru. Tak te¿ powsta³a 
ciekawa forma zwana teatrem instrumentalnym, 
opartym przede wszystkim na ¿ywio³owej grze 
aktorskiej. Autor aktora okreœla kilkoma niezbêdnymi 
cechami charakterystycznymi: „muzykalny, brawurowy, 
pantomimiczny i ogromnie sceniczny”, a w realizacji 
jego dramatów czêsto stawia siê na kontrastuj¹ce 
œrodki wyrazu: krzyk, szept, niewybredn¹ mimikê twarzy 
czy nawet dziwne tañce. To wszystko nie tylko aby 
widza rozbawiæ, ale tak¿e przekazaæ mu pod 
p³aszczykiem b³ahej rozrywki wa¿ne, uniwersalne 
treœci. Schaeffer lubuje siê w metateatralnoœci, w wielu 
jego tekstach pojawia siê problem stworzenia samego 
dzie³a, poznajemy wiêc w krzywym zwierciadle pracê 
teatru „od kuchni”, czy raczej od kulis. Ale to tylko 
pretekst do podjêcia dyskusji o kondycji sztuki, a nawet 
cz³owieka. 
Próby w re¿yserii Miko³aja Grabowskiego to okazja do 
poznania tego autora w najczystszej formie, rzec mo¿na 
„u Ÿróde³”. Schaeffer to niemal¿e recepta na pe³ny 
sukces, zatem teatry chêtnie po niego siêgaj¹. 

Magda Depta³a

muzykologiem



Grzeszny ¿ywot 
œwiêtego Franciszka

W³¹czenie kogoœ do pante- 
onu œwiêtych automatycznie 
staje siê to¿same z wyma- 
zaniem jego drobnych (i ciê¿- 

szych) grzeszków ze œwiadomoœci spo³ecznej.             
O œwiêtych najbezpieczniej mówiæ na klêczkach, z kolei 
hagiograficzne wywody nie sprzyjaj¹ ¿artowi czy 
zabawie. Tymczasem rezygnacja z patetycznego tonu 
wcale nie musi wi¹zaæ siê z postaw¹ obrazoburcz¹ czy 
ura¿aniem uczuæ religijnych. Powrotne ucz³owieczenie 
œwiêtego s³u¿yæ mo¿e przekazaniu pe³nej emocji 
historii, tym g³êbszej, ¿e z uwagi na bliskoœæ celów          
i pomys³ów ³atwo przyswajanej przez odbiorców. Dziêki 
tekstowi Dario Fo Franciszek z Asy¿u, kojarzony 
przecie¿ z pob³a¿liwoœci¹, dobroci¹ i anielsk¹ wrêcz 
cierpliwoœci¹, jawi siê jako niepokorny hulaka, dziwak, 
ale dziwak ca³kiem sympatyczny. W ¿arliwoœci swojej 
niby to przesadza, jednak za spraw¹ oryginalnych 
pomys³ów na g³oszenie S³owa Bo¿ego (i konfliktów       
z konserwatywnymi hierarchami Koœcio³a) zjednuje 
sobie innych.

Tekstowy pomys³ gwarantowa³ 
po³owê sukcesu. Drug¹ po³owê 
twórcy spektaklu, to jest re¿y- 
ser (Piotr Bikont) i aktorzy 
(Joanna Fidler i Pawe³ Pabi- 
siak) wypracowali sami. Akto- 
rzy lawiruj¹ pomiêdzy relacjo- 
nowaniem faktów z ¿ycia 
przysz³ego œwiêtego, a odgry- 
waniem drobnych humorysty- 
cznych scenek. Œrodkiem 
wyrazu okazuje siê w sztuce 
sprowadzona do karykatury 
dos³ownoœæ. Nadrzêdna narra- 
cja teoretycznie powinna 
wybijaæ widzów z poczucia 
prawdziwoœc i  opowieœc i .          
W praktyce pozwala na swo- 
bodne operowanie czasem, 
dokonywanie niemal powie- 

œciowych skrótów i przyspieszeñ. To zreszt¹ spektakl    
o wysokim stopniu umownoœci, na pó³ opowiadany, na 
pó³ odgrywany. Opowiadany na prawach anegdoty, 
odgrywany z przesad¹ komiczn¹. Aktorzy przed- 
stawiaj¹ burzliwe ¿ycie Franciszka, a w ferworze 
komentowania wcielaj¹ siê w postacie z omawianych 
zajœæ. P³ynne przejœcia ³agodzone s¹ dodatkowo przez 
wci¹gaj¹c¹ fabu³ê i parodiê.
Franciszek znany i nieznany pojawia siê w kolejnych 
scenkach Fidler i Pabisiaka. Stereotypowe sytuacje 
przefiltrowane zosta³y przez elementy humoru: 
pierwsza rozmowa z wilkiem na przyk³ad zamienia siê 
za spraw¹ ciekawskich widzów-kibiców w potyczkê na 
ringu. Niestereotypowe wstawki ca³kowicie odsuwaj¹ 
skojarzenia ze sfer¹ sakraln¹. Franciszek z Asy¿u chce 
krzewiæ wiarê niecodziennymi sposobami: jego 
opowieœæ o cudzie w Kanie Galilejskiej to one man 
show, aktorski popis Pabisiaka, popis, w którym ka¿da 
postaæ zyskuje rys indywidualnoœci. 

BEZ OGRÓDEK
czyli wywiady i recenzje

Ca³oœæ ma budziæ œmiech i rzeczywiœcie kolejne 
sekwencje s¹ nie tylko dobrze puentowane, ale zawieraj¹ 
te¿ wiele smaczków z ró¿nych p³aszczyzn komizmu. Tu 
pojawia siê te¿ wyt³umaczenie obrazoburczoœci adaptacji 
tekstu: w koñcu uosabianie Chrystusa jako przema- 
wiaj¹cego z krzy¿a na koœcielnym malowidle czy jako 
m³odzieñca lekko podchmielonego to dowcip udany, choæ 
mocno ryzykowny. Zreszt¹ i samo przedstawienie 
przysz³ego œwiêtego jako dobrodusznego wariata          
(a papie¿a i jego œwity jako grupy roztrzêsionych starców) 
mo¿e komuœ wydaæ siê przesadzone. Bikont zaryzykowa³ 
i obroni³ siê przez szczeroœæ intencji œwiêtego i w³¹czenie 
do g³êbokiej warstwy wa¿nych przes³añ.
Sporo tu gagów towarzysz¹cych inteligentnemu 
humorowi. ̄ arty kryj¹ siê miêdzy innymi w przerysowaniu 
gestów (cudowne [sic!] imitowanie t³umu zrozpaczonych 
W³ochów), a i w mowie cia³a. Franciszek dyndaj¹cy na 
linie czy wchodz¹cy po schodach na wie¿ê, wilk, 
biesiadnicy: wszyscy pojawiaj¹ siê przed oczami widzów, 
z rozmachem odgrywani na przemian przez Fidler            
i Pabisiaka, i do tej konwencji publicznoœæ szybko siê 
przyzwyczaja. Osobnym punktem okazuj¹ siê muzyczne 
wstawki: bojowe przyœpiewki to motyw ludyczny, 
piosenka francuska mieœci siê w konwencji parodii. 
Zreszt¹ o tej warstwie spektaklu mo¿na by pisaæ d³ugo: 
bij¹ce dzwony, spadanie ze schodów czy beat na 
imprezie (aktualnoœæ wdzieraj¹ca siê do przesz³oœci) 
d³ugo rozbrzmiewaj¹ w uszach i œwiadomoœci publiki. Co 
ciekawe, teksty przyœpiewek wybijaj¹ z rytmu spektaklu, 
nie pasuj¹ do wizji œwiêtego, ani do konwencji, co nie 
zmienia faktu, ¿e mo¿na siê przy nich ubawiæ.
Kreowanie postaci opiera siê na parodii, jeden Franciszek 
wydaje siê byæ naturalny w swojej gorliwoœci i energii. Na 
subtelnoœci nie ma tu miejsca. Aktorzy nie stosuj¹ 
uproszczeñ. Swoich bohaterów pokazuj¹ od razu           
w krzywym zwierciadle, lecz z ca³ym bogactwem ich 
charakterów. Miesza siê w tych parodiach religia, kultura, 
obserwacje obyczajowe i… sztuka masowa (genialna 
przeróbka Piety, Jezus z g³osem zblazowanego macho). 
To mo¿liwe równie¿ dziêki sta³emu uœwiadamianiu 
odbiorcom umownoœci teatralnej: skoro narrator raz jest 
opowiadaczem, raz bohaterem, raz obserwatorem,         
a jedna postaæ w ró¿nych momentach odgrywana jest 
przez ró¿nych aktorów, przesada w kreowaniu staje siê 
jak najbardziej uzasadniona.
Trochê mo¿e uwieraæ kontrast w sile g³osu artystów. 
Szkoda, ¿e Joanna Fidler nie potrafi na scenie „czytelnie” 
krzykn¹æ, w paru miejscach tego zabrak³o. Ale 
Stowarzyszenie Teatralne Badów stworzy³o spektakl, 
który trzeba zobaczyæ: B³azen Pana Boga to sztuka         
z pomys³em, nastawieniem na ciekawe rozwi¹zania 
aktorskie, z ascetyczn¹ i dobrze rozegran¹ przestrzeni¹.

Iza Mikrut



CO W TRAWIE PISZCZY
czyli zapowiedzi

W kolejny weekend:

15 sierpnia

Chorzowski Teatrzyk Ogródkowy

DZIECINADA

17 sierpnia, pi¹tek 
godz. 21:00

Teatr Miko³aja Grabowskiego   
(Kraków)

Próby
Bogus³aw Schaeffer
re¿yseria: Miko³aj Grabowski
na scenie: Iwona Bielska, El¿bieta 
Bielska-Graczyk, Miko³aj Grabowski, 
Grzegorz Matysik, Tomasz Miêdzik

Dzisiaj...:

W ten weekend...:

18 sierpnia, sobota 
godz. 15:00
Chorzowski Teatrzyk Ogródkowy

Teatr Gry i Ludzie
(Katowice)

Koty trzy
re¿yseria: Maciej Nogieæ
na scenie: Magda Tramer, Justyna 
Œwiêtojañska, Anna Kandziora

godz. 15:00 

Divadlo PIKI (Pezinok, S³owacja) 

Ela hop!
na scenie: Katarína Aulitisová i L'ubomír Piktor

godz. 16:30 gra terenowa Uratujcie królewnê! 
po³¹czona z miniwarsztatami teatralnymi, 
równolegle konkurs plastyczny
godz. 18:00 spotkanie z literatur¹, czytanie bajek, 
promocja ksi¹¿ki S³onie na pontonie Izabeli Mikrut
godz. 19:00 dobranocka

Ksi¹¿kowe nagrody dla dzieci 
bior¹cych udzia³ w wyda- 
rzeniach Dziecinady ufundo- 
wa³y wydawnictwa: Czerwony 
Konik, Impuls, Prószyñski      
i S-ka, Skrzat, WAM.
Twórcza wspó³praca: 
C e n t r u m  H e l e n  D o r o n              
z Chorzowa

25 sierpnia, sobota 
godz. 15:00
Chorzowski Teatrzyk Ogródkowy

TeatRyle (Poznañ)

Mój Przyjaciel Pies
na scenie: Mariola Ryl-Krystianowska, 
Marcin Ryl-Krystianowski

17 i 18 sierpnia

Lauba Pe³no Bluesa

24 sierpnia, pi¹tek 
godz. 21:00

Teatr Ludowy (Kraków)

Hotel Babilon
Miro Gavran
t³umaczenie: Anna Tuszyñska
re¿yseria: Pawe³ Szumiec
na scenie: Aldona Jankowska

25 sierpnia, sobota 
godz. 19:00

Kabaret 
Ka³amasz
na scenie: Bogdan Kalus, 
Sylwester Maciejewski, 
Jacek £apot, Dariusz Szweda

www.chto.pl
www.facebook.com/chorzowskiteatrogrodowy
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