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waga, 

Z klasyką obchodzi się brutalnie, po swojemu. Pokazuje świat, 
w którym czai się zło. Miała głośne premiery w Wałbrzychu 
i Kaliszu, Opolu i Krakowie. Teraz wkracza do Warszawy 

Kallskl .Woyzeck" w re!yserll Mal Kleczewskiej przyjedzie w weekend na Festiwal Festlwall Teatralnych .Spotkania" 

~----
DOROTA WYiYNSKA -W sobotę i niedzielę na Festiwalu 
Festiwali Teatralnych "Spotkania" 
pokazany będzie „Woyzeck" Geor
ga Btichnera w reżyserii Mai Kle
czewskiej z Teatru im. Boguslaw
skiego w Kaliszu. W Teatrze Naro
dowym reżyserka przygotowuje na 
2 grudnia premierę „Fedry" -we
dlug tekstów m.in. Eurypidesa, Se
neki, Pera Olova Enquista. 

A zaraz potem rozpocznie się war
szawski przegląd jej spektakli 
MKFEST.PL WarszawskaJesieńMai 
Kleczewskiej. Instytut Teatralny im. 
Zbigniewa Raszewskiego sprowadzi 
do Warszawyspecjalnienatęokazję 
wznowione przedstawienie „Czyż 
nie dobija się koni" z Teatru im. Sza
niawskiego w Wałbrzychu (11 grud-
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Maja Kleczewska 

nia) i „Sen nocy letniej" ze Starego Te
atru w Krakowie (7 grudnia). Jedno
cześnie z występami gościnnymi od-

i drugim przypadku miejscowe elity 

WoiVZECK były oburzone obyczajową swobodą 
r l przedstawień, w których występowa-

1------- - --------< li mężczyźni przebrani za kobiety, na
ROMAN 
PAWŁOWSKI 

tomiast milczeniem pomijano ideowe 
przesłanie spektakli, które atakowały 
przemoc i upominały się o wartości. 

„Woyzeck", który jest kolejnym 
punktem programu Festiwalu Festiwa
li Teatralnych„Spotkania",musiałszcze
gólnie dotknąć społecznośćKalisza,jest 

>----------------< to bowiem portret prowincjonalnego 
Kiedywiosną2005 roku Maja Kle
czewska wystawiła w Kaliszu „Woy
zecka" Georga Btichnera, w miej
scowej prasie wyb uchla burza. Ty
godnik „Ziemia Kaliska" ostrzegał 
czytelników przed spektaklem, któ
ry określił jako „studium patologii 
zreferowane prostackim, wulgar
nym językiem". Dziennikarze py
tali dyrekcję teatru, jak długo bę
dzie „tkwić w takim szambie". Nie 
pierwszy raz przedstawienie Kle
czewskiej wywoływało protesty. 
Podobnie byłowOpołu, gdzie szko
ly bałysię posyłaćuczniówna„Mak-C''" wj•j c<;ymii. W j•dnym 

miasta, w którym pod pozorami moral
nego ładu szerzy się patologia. Akcję 
XIX-wiecznego dramatu o żołnierzu, 
który pod wpływem szykan przełożo
ny~hzabijaswojądziewczynę, reżyser
kaosadziła we współczesnych realiach. 
Woyzeck jest fryzjerem w prowincjo
nalnym zakładzie, jego partnerka Ma
ria pracuje w sklepie z.sukniami ślub
nymi. Wojskową hierarchię z dramatu 
Btichnerazastąpilahierarchia bandyc
ka: Tamburmajor, zktórymMariazdra
dzi Woyzecka, jest przywódcą bandy 
skinów terroryzującej miasteczko. 

Kleczewska poka:wje świat, w któ
rym obowiązują podwójne standar-

będzie się też promocja wydanego przy 
wsparciu Instytutu Teatralnego spe
cjalnego numeru „Notatnika Teatral
nego"poświęconego teatrowiKleczew
skiej. - Po zeszłorocznej prezentacji 
spektakli Jana Klaty Instytut Teatral
nyrekomendujewarszawskiej publicz
ności kolejną wschodzącą postać pol
skiej sceny u progu europejskiej karie
ry. MajaK!eczewskajużzachwilęroz
poczyna pracę nad nową premierą 
w Deutsches Theaterw Berlinie - za
powiada Maciej Nowak, dyrektor In
stytutu Teatralnego. 

MajaK!eczewska(ur. w1973r.)jest 
absolwentką reżyserii PWST w Kra
kowie, pracowałam.in. w teatrach w Je
leniej Górze, w Wałbrzychu, w Opolu 
i Kaliszu. Mieszka w Warszawie. o 

dorota.wyzynska@agora.pl 

dy moralne: inne dla Franka Woyzec
ka, który jest potępiany za związek 
bez ślubu z Marią, inne dla elity mia
steczka: Tamburmajora, Kapitana, 
Doktora, którzy grają role moralistów, 
a w rzeczywistości manipulują Woy
zeckiem i go seksualnie wykorzystu
ją. W jednym z wywiadów reżyserka 
mówiła, że „Woyzeck" to opowieść 
o tęsknocie za miłością absolutną: 
„Woyzeck stawia miłość na piedesta
le i nie może pogodzić się z tym, że zo
staje skażona. Miłość jest dostępem 
do Boga, dlatego tak trudno zaakcep
tować brud. To kwestia rozszczepie
nia między tym, co jest wyidealizowa
ne i upragnione, a tym, co jest bezpoś
rednim doświadczeniem człowieka". 
To także opowieść o hipokryzji, mat
ce społecznego zła. 

Warto zobaczyć przedstawienie 
z Kalisza dla świetnego aktorstwa Se
bastianaPawlaka (Woyzeck) iAleksan
dry Bożek (Maria), a także wspaniałych 
obrazów,jakienasceniemalująautor
ka scenografa Katarzyna Borkowska 
i reżyserka świateł Karina Kleszczew
ska. TYiko nie przegapcie. o 
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