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T
lit do teatru na monodrCW\
Ru&zard11 Ha.nin, cz11 do "Arlekin4" na
„Cist'~" Roma11G Więckow$kiego?

Wybrałam „Cień" widowi1ko prawie autor1kie, z a.ma.torami w środku.

Paniq Hanin obejrzę sobie od biedy w
tel11wiz;i, a pan Więckowski, jako art11sta, może aię okazać niepowtarzalnym.
Tak ch11ba m11ślflli i szefowie naszej wo
jewódzkiej kultur11, bo również w11brali pana Romana. Ale może chcieli zobacz11ć tylko na własne ocz11 to, co wyspon
sorowali, A w11sponsorowaii t11le, że pew
nie jeszcze teraz słone Tachunki po nocach im się śnią.
Zawistnych k1Jl11gów z biedniejszych
przybytków kultury nie
zauważyłam
(może już całkiem pomarli z tego chło
du i głodu?). Tak że widownię wypełnia
!a publiczność wdzięczna z góry, czyli
bliżsi i dahi krewniacy wykonawców,
jak również szkolni koledzy i koleżan
ki. Oraz studenci pana Więckowskiego,
co jeszcze nie mają jego, podpisu w indeksach.
T11lko w paru miejsca.eh. pole podminowane bv!o żurnalistami, chowu jednak lokalnego, czyli nikim specjalnie
wainvm.
Zanim wpuszczono nas do środka, na
1iiby - bangladeszu obejrzeliśmy naszq
codzienność: stary
telewizor z muulą
klozetową i kurę-statystkę, która z powodu chudości nie poszła do rosołu.
Potem dwie panienki o buźkach. jak
u Siuksów dawały ściągi do ZTozumienia spektaklu. A potem byl już pokaz
mod11. Z liczn11mi modelkami i jednym
modelem do wszystkiego, Dalej jakid
dziewcz11n11 sypały kwiatki do pófaej
s tarości, a kilka innych bardziej sexv,
reklamowało maski przeciwgazowe i fr11
ZUTl/ Rzepichy.

Co b11lo jeszcze dalej,

opisać

nit .rpo
BÓb. Bo ltrojów nowiutkich, rekwizllfów,
pomy$ł6w i efektów tyle pokazał pan
Więckowski, że i aam Kantor (gd11b11 je
szcze żył, i Mqdzik, i cał11 Teatr Stu
mogtiby mu pazazdro~cić.

Dajm11 114 to wojskou:t hełmy. Jak j •
od dołu ZusterJclem zaczną •a

uimknqć

me

.i

siebie

p1uzczać

wesolt

„zajączki".

Albo lotnie dziewcz11n, sniqc11ch o wzlo
tach bez upadkóu:. Albo maski, może
greckie, może afrykańskich czarowników. Leciała muzyka, snuł się dym, pa
da.I zloty deszcz. Była jed11G rozbieranka i jedna męsko-damska. przewalanka
(na niby, na niby.„). Tak że nie nadą
żal11 oczy i uszy, a mózg całkiem stanął.
W11jęlam ukradkiem program: „Teatr,
muzyka, kolor, słowo„. cz11 mogę wta piać się w siebie? Nie o ideę sztuki total
nej tu chodzi. Raczej o coś co jest b11ć
mo±e dziwnym pokTewieństwem materii.
Co pośrednie, wewnętrznie sprzeczne,
subtelne„.". Sięgnęłam po ściągę: „„.Wi
dzowie mogą i powinni patrzeć dalej i
1ryciągać wnioski. Nic co ludzkie nie jest
nam obce".

A na scenie migotało ~wiatlo z lampy stroboskopowej, miotala się Smierć
z białymi akcentami na apetycznych po
śladkach. Dybiąc oczywiście na żywych,
którzy się jej nie dawali. Wreszcie osta
tni akcent rewii mody - para nawożeń
ców. Ona w dziewiczej bieli, On z twaTzą zakrytą i napisami, że pewnie ma co
i do rozporka schować, oraz że przedtem
byl dziewczyną. Idą na przyjęcie weselne, z tortami i dyskoteką. A my za nimi.
Po drodze pociągam za rękaw pa,na
Piersiaka, głównego eksperta od ,.Arle kina".

- Niech mi pan po wie, bla.gam, o co
tu chod;;i?

- O. rzekł po namyśle, do tego kat
dy powinien dochodzić sam.
No to przyparlam Smierć do muru.
- To Tzecz o problemie wyborów. Zy
cie się z nich sklada. I zaproponowało;:
Zatańczymy?

Rzuci!am się w 1tronę A1itora, który
właśnie rozglq_dal się za gratulantami.
- Chciałem pokazać, jakie wplyw11
kulturowe nas kszto;ltowaly. Różne tro
py. I pęknięcia. Chodzito mi o treści uni
wersalne.
Pod .rzatnią grupka mlodych, Ludzi TOl:
.rz.czepiala. wlos na czworo. Jakby zaraz wszystko trzeba bylo rozumieć.

