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Teatr Cinema został powołany do istnienia w 1992 r. wspólną decyzją grupy 

zawodowych aktorów i plastyków. Twórców dojrzałych, mających za sobą szkoły aktorskie i 

doświadczenie pracy w teatrze dramatycznym oraz osób posiadających wykształcenie 

plastyczne i pozycję w środowisku artystycznym. Zatem już u podstaw Cinema nie była teatrem 

amatorskim, lecz owocem spotkania ukształtowanych twórczo osobowości. Do spotkania 

przyszłych założycieli Teatru Cinema doszło rok wcześniej w trakcie pracy nad 

przedstawieniem Cinema. Ludzie pułapki – sytuacje pułapki. Był to spektakl dość nietypowy, 

jak na repertuar dramatycznego Teatru im. Cypriana Norwida w Jeleniej Górze, i na tyle ważny, 

że część jego realizatorów postanowiła kontynuować współpracę i założyła własny teatr, 

przejmując tytułu spektaklu jako nazwę zespołu. 

 Przedstawienie wyreżyserował Adolf Weltschek, który był wraz ze Zbigniewem 

Szumskim również autorem scenariusza. Ten ostatni stworzył także scenografię i opracował 

muzykę do spektaklu. Kostiumy przygotowała Katarzyna Rotkiewicz-Szumska, a 

dwunastoosobowy zespół aktorski stworzył ruch sceniczny. Spektakl ten wyrastał z rysunków 

Szumskiego, przeniesionych na scenę i rozbudowanych do sytuacji scenicznych. Partytura 

ruchowa przedstawienia była tworzona przez aktorów metodą improwizacji w trakcie prób, 

zatem praca nad spektaklem zakładała duży współudział aktorów. Temat przedstawienia, jak 

pisał jeden z recenzentów, „dotyczy przecież kina, jego historii, funkcjonowania w 

świadomości społecznej kinowych symboli i metafor”1. Spektakl był przesycony poczuciem 

humoru, bawiono się obrazami nawiązującymi do scen kinowych i filmowymi motywami 

muzycznymi. Niewielka ilość tekstu, afabularność i kolażowy montaż scen, gra z rekwizytem 

w centrum budowania etiud aktorskich, zaskakujące widza skojarzenia plastyczne to elementy, 

które na stałe zagościły w poetyce zespołu. 

 Teatr Cinema założyło siedem osób, z czego aż sześć miało związek z opisanym wyżej 

przedstawieniem. Czwórka aktorów: Tadeusz Rybicki (w Teatrze im. Cypriana Norwida w 

                                                 
1
 G. Koniarz, Przewrotne kino w KTO, „Echo Krakowa” 15.01.1993, nr 10. Recenzent opisywał spektakl grany 

kilka lat później przez krakowski teatr KTO. Zespół ten przejął bez wprowadzania zmian kształt działań 

scenicznych, tworząc za to nowy zespół aktorski. 



Jeleniej Górze od 1987 r.), Jan Kochanowski (w teatrze od 1990 r., związany ze sztuką 

pantomimy, później współpracujący z wrocławskim Teatrem Formy), Bogusław Siwko (w 

teatrze jeleniogórskim od 1979 r., aktor grający u Krystiana Lupy w Matce i Ślubie) i Dariusz 

Skibiński (wcześniej związany z Teatrem im. Juliusza Osterwy w Gorzowie, od 1989 r. z 

teatrem w Jeleniej Górze, w 2006 r., założył grupę A3 Teatr nawiązującą do poetyki Teatru 

Cinema), a także malarka Katarzyna Rotkiewicz-Szumska i Zbigniew Szumski, zajmujący się 

rysunkiem artystycznym, grafiką  i scenografią teatralną, zdobywca m.in. nagrody w konkursie 

na plakat w Wuppertalu (będzie to miało duże znaczenie ze względu na spotkanie Janusza 

Subicza i zespołu Piny Bausch). Szumski, początkowo związany z trójmiejskim środowiskiem 

artystycznym i prądem nowej ekspresji w polskiej plastyce, brał udział w pierwszej wystawie 

nowego malarstwa Ekspresja lat 80-tych w galerii BWA w Sopocie (1986) jako twórca oprawy 

graficznej, zaproszenia, plakatu, katalogu oraz autor wielkoformatowych rysunków kredkami2. 

Także autor wystaw indywidualnych tworzonych w nurcie nowej ekspresji, podobnie jak 

malarka, Rotkiewicz-Szumska, która stała się jednym z trzech, obok Szumskiego i Mariusza 

Mielęckiego (siódmy współzałożyciel Cinemy), scenografów teatru. 

  Czas założenia teatru zbiegł się z kupnem przez małżeństwo Szumskich domu w 

Michałowicach, niewielkiej miejscowości w Karkonoszach. Przestrzeń ta pełniła kluczową 

funkcję, nie tylko stała się domem dla plastyków i aktorów, którzy rezygnując z etatów w 

jeleniogórskim teatrze, utracili mieszkania, lecz przede wszystkim dostarczyła miejsca prób, 

niezbędnego dla funkcjonowania teatru. Teatr został zorganizowany, jak wiele podobnych 

zespołów alternatywnych, w formie stowarzyszenia, co wiązało się z brakiem stałego 

dofinansowania. W modelu tym kluczową rolę pełni menadżer (Rotkiewicz-Szumska), 

szukający grantów i stypendiów przeznaczanych na utrzymanie zespołu i produkcję spektakli 

oraz organizujący pokazy przedstawień. W pierwszej dekadzie działalności Teatr Cinema 

pojawiał się na najważniejszych festiwalach teatru alternatywnego oraz gościł na festiwalach 

za granicą. Powstawały przedstawienia wykorzystujące elementy teatru ruchu, przesycone 

humorem, z bogatą plastyką i bardzo ważną rolą muzyki. Wypracowany język sceniczny 

szybko stał się rozpoznawalny. W tym okresie powstały takie przedstawienia, jak Dong (1992), 

Bilard (1995) czy Nie mówię tu o miłości (1995), Tak. To tu (1998) oraz pierwsze wieczory 

kabaretowe z cyklu Kabaretu Olbrzymów – Kairo (1996) i Tatiana (1997). Teatr nie posiadał 

swojej sceny, w Michałowicach nie występował w ogóle. Sytuacja zmieniła się w 2001 r., gdy 

zespół wygrał konkurs na gospodarza lokalnej sceny organizowany przez Centrum Kultury 

                                                 
2 K. Stanisławski, Apogeum – Nowa ekspresja 1987, Toruń 2010, s. 15, katalog wystawy. 



„Teatr” w Grudziądzu, a Szumski został mianowany dyrektorem artystycznym Grudziądzkiego 

Sezonu Teatralnego. Kontrakt zakładał przygotowanie dwóch premier w roku i prowadzenie 

warsztatów teatralnych dla młodzieży. Z przyjazdem Teatru Cinema do Grudziądza była 

związana burzliwa dyskusja na łamach lokalnej prasy. Dotyczyła ona rozdźwięku między 

obrazem grupy postrzeganej jako teatr awangardowy, a więc trudny w odbiorze, a 

oczekiwaniami masowego widza. Spotkanie to było dużym wyzwaniem dla obu stron. 

Informacje prasowe wskazują na życzliwe przyjęcie przez grudziądzką publiczność 

przedstawień zespołu. Niewątpliwie na pobycie Teatru Cinema w Grudziądzu skorzystał 

Toruń. Zespół odwiedzał miasto częściej niż do tej pory. W Dworze Artusa zostały pokazane  

kolejne części Kabaretu Olbrzymów,  w tym te, które miały premierę w Grudziądzu. Wtedy też 

powstały przedstawienia Miałem taki sen (2001) i Albert Lux (2003). Mniej więcej w tym czasie 

nastąpiła zmiana składu aktorskiego. Miejsce Siwko, a później Włodzimierza Dyły, zajął Paweł 

Adamski, aktor współpracujący wcześniej z Teatrem im. Cypriana Norwida w Jeleniej Górze i 

Teatrem im. Wilama Horzycy w Toruniu. Do zespołu dołączyła również Małgorzata Walas-

Antoniello, wieloletnia aktorka poznańskiego Teatru Ósmego Dnia. 

  Druga dekada działalności teatru zaowocowała licznymi podróżami i koprodukcjami z 

teatrami zagranicznymi. W ramach współpracy z innymi grupami powstały przedstawienia: 

Słownik sytuacji (2003), Mamo, chcę tańczyć Mahlera (2005). W 2005 r. rozpoczęła się 

wieloletnia współpraca Teatru Cinema z grupą  aktorów meksykańskich, w efekcie której 

powstała Grupa Cooperativa Gimnastica Mexico–Polaca Hernan Cortez. Przygotowała ona 

spektakl Kto się śmieje z moich lęków (2007), który miał premierę na Międzynarodowych 

Spotkaniach Teatru Ruchu w Queretaro i kilkakrotnie był pokazywany w Polsce. Z kolei 

owocem współpracy z Acco Theater Centre z Izraela stało się przedstawienie Opowieść i 

pamięć (2008), oparte na odwołaniach do przeszłości, doświadczeniach rodzinnych aktorów, 

pamiątkach i wspomnieniach, pokazujące miejsca wspólne historii izraelskiej, palestyńskiej i 

polskiej. W tym czasie powstały również spektakle Krótka historia kroku marszowego (2008) 

oraz Hotel Dieu (2010). 

 Teatr Cinema jest pomysłodawcą jedynego w Polsce Festiwalu Muzyki Teatralnej 

odbywającego się w Jeleniej Górze. Twórcy festiwalu podkreślają rolę samodzielności muzyki 

teatralnej, zwracają uwagę na to, że nie musi ona ograniczać swojego istnienia do czasu trwania 

spektaklu i podkreślają jej rangę – może stanowić samodzielny gatunek analogicznie do muzyki 

filmowej. W latach 2005–2011 odbyło się siedem edycji festiwalu. 

 Grupa nie dookreśla swojej działalności scenicznej licznymi komentarzami. Za drobne 

przejawy takiego działania można jedynie uznać informacje pojawiające się w programach do 



spektakli, Notę reżyserską Szumskiego, która powstała na początku działalności zespołu, i 

wypowiedzi w pospektaklowych rozmowach z publicznością. W jednym z programów do 

spektaklu pojawia się sformułowanie, które można potraktować jako swoisty manifest 

artystyczny. Grupa określiła istnienie Teatru Cinema jako przejaw „buntu wyobraźni wobec 

zrutynizowanej rzeczywistości”3. Jak rozumieć te słowa? Bunt jest jednym z kluczowych haseł 

teatru alternatywnego. Joanna Ostrowska i Juliusz Tyszka rozumieją postawę buntu jako 

podstawowy wyznacznik alternatywy teatralnej, której nie traktują jako nurtu teatralnego, lecz 

jako nurt kultury mający swe korzenie w epoce kontrkultury lat sześćdziesiątych XX w. Pojęcie 

„alternatywny” odnoszą do światopoglądu uczestników kultury (teatr w tym wypadku jest 

jednym, ale nie najważniejszym elementem składającym się na styl życia)4. Bunt takich grup, 

jak The Living Theatre, Bread and Puppet Theatre, Komuna Otwock czy Teatr Wiczy jest 

skierowany przeciw rzeczywistości społecznej i konkretnym zagadnieniom: politykom, wojnie, 

łamaniu praw człowieka, niszczeniu środowiska naturalnego czy konsumpcjonizmowi. Trudno 

do tego nurtu zaliczyć Teatr Cinema. Bunt w tym wypadku dotyka innych aspektów 

rzeczywistości. Po pierwsze, byłby sprzeciwem wobec modelu teatru-instytucji 

sprowadzającego pracę nad spektaklem do reżyserskiej interpretacji dramatu i tworzenia 

spektaklu niewypływającego z potrzeby poszukiwań twórczych aktora oraz przekazu 

interesujących go treści (świadczy o tym chociażby akt porzucenia przez aktorów pracy 

etatowej na rzecz tworzenia niezależnego teatru i realizacji własnych poszukiwań twórczych). 

 Po drugie, zagadnienie buntu należałoby powiązać ze sferą estetyki przedstawień. 

Oryginalność poszukiwań artystycznych Teatru Cinema wynika z odwagi operowania 

zaskakującymi skojarzeniami, które przynoszą efekty zarówno komiczne, jak i poetyckie. 

Działalność artystyczna twórców z Michałowic jest bliska dziełom surrealistów zakładających 

uwolnienie wyobraźni i przedstawianie rzeczywistości wbrew jej potocznemu rozumieniu. 

Połączenie wyrazistej ekspresji plastycznej, skomponowanej partytury ruchowej oraz 

autorskich tekstów Szumskiego przesyconych poetyką absurdu prowadzi do powstania obrazu 

świata rządzącego się trudnymi do rozpoznania zasadami, funkcjonującego na podobieństwo 

marzenia sennego. 

Przedstawienia Teatru Cinema są tworzone z tak dużą dbałością o plastyczność obrazów 

scenicznych, że często sprawiają wrażenie wprawionych w ruch płócien malarskich. Efekt ten 

buduje oparcie narracji na partyturze ruchowej (aktorzy w zróżnicowany sposób operują 

                                                 
3 Cyt. za: M. Gołaczyńska, Mozaika współczesności. Teatr alternatywny w Polsce po roku 1989, Wrocław 2002, 

s. 180. 
4 J. Ostrowska, J. Tyszka, Szkice o teatrze alternatywnym, Poznań 2008. 



tempem ruchu, często spowalniając sekwencje fizyczne bądź na krótko zatrzymując je w 

bezruchu), której towarzyszy tło muzyczne. Szumski dobiera utwory na zasadzie 

kontrastowania różnych gatunków. Z dominującymi utworami muzyki poważnej zestawia 

utwory rockowe czy pieśni ludowe. To muzyka przede wszystkim wprowadza zróżnicowaną 

nastrojowość oraz buduje dramaturgię obrazów scenicznych.Szumski, tworząc oprawę 

plastyczną przedstawień, bezpośrednio cytuje Rene Magritte’a (Dong, Kabaret Olbrzymów). 

Duch malarstwa belgijskiego surrealisty patronuje przedstawieniom, których bohaterem staje 

się zmultiplikowany pan w meloniku. W tych spektaklach odrealnione obrazy powstają w 

wyniku zderzenia smutnego mężczyzny w staromodnym garniturze z mnogością przedmiotów. 

Operuje on nimi często niezgodnie z ich potoczną funkcją. Niezwykle plastyczny wymiar 

nadaje obrazom scenicznym tworzenie różnych układów przestrzennych z przedmiotów – ich 

zestawianie i gromadzenie w dużej liczbie – kilkunastu par sanek (Miałem taki sen) czy łóżek 

(Albert Lux) albo tworzenia z nich dziwnych kombinacji, jak na stałe przytwierdzonych do 

krzeseł mioteł (Albert Lux). Bardzo często pracę nad przedstawieniem poprzedza wykonanie 

przez Szumskiego rysunków teatralnych – te zanotowane w postaci graficznej przestrzenne 

układy przedmiotów i wykonawców stanowią jedną z inspiracji dla aktorów. 

 Drugą inspiracją aktorskich działań są tematy do improwizacji podawane przez reżysera 

i stanowiące punkt wyjścia dla budowy partytury ruchowej przedstawienia. W ten sposób 

pierwszy etap pracy nad przedstawieniem zostaje zdominowany przez propozycje aktorskie 

będące odpowiedzią na hasła podawane przez Szumskiego. Po selekcji materiału ruchowego i 

kolażowego zestawienia sekwencji ruchowych poszczególne etiudy zaczynają składać się na 

całość partytury  fizycznej. W procesie twórczym zaczyna też kształtować się temat 

przedstawienia. Ten typ pracy zakłada równy twórczy współudział artystów i czyni aktora, jak 

mówi Szumski, odpowiedzialnym za kształt spektaklu. Metoda pracy, wymagająca tak dużego 

szacunku dla wykonawcy, niewątpliwie wypływa z twórczej fascynacji sposobem pracy Piny 

Bausch. odobnie jak w teatrze tańca niemieckiej choreografki, również w Teatrze Cinema 

sposób powstawania przedstawień warunkuje charakter obecności scenicznej wykonawcy. 

Przede wszystkim jest to praca związana z fizycznością aktora,  jego świadomością ciała i 

umiejętnością improwizacji Proces twórczy nie zakłada budowania postaci wraz z jej portretem 

psychologicznym, lecz  uwzględnia osobowość aktora, daje czas na zgłębianie wiedzy o sobie 

i wyrażanie jej przez działania artystyczne. Dlatego też obok aktorów zawodowych w Teatrze 

Cinema mogą pojawiać się amatorzy, których zadania sceniczne sprowadzają się do 

wykonywania sekwencji ruchowych przetwarzających codzienne gesty i zachowania.  



 Typ pracy wykształcony w teatrze i wypracowanie charakterystycznego języka 

ruchowego wymaga przestrzegania kilku zasad. Zadaniem aktora jest dbanie o świeżość gestu 

i niezrutynizowanie go, zachowanie „aktywnej pamięci i wierności wobec pierwszego 

dotknięcia etiudy”5. Ważna jest umiejętność przekazania wypracowanego gestu, możliwa 

dzięki dzieleniu się przez aktorów opowieściami ukrytymi za gestem. Szumski mówi:  

 

Taki gest nie jest pusty, ma swoją treść, mikroopowieść. Nie znaczy to, że nasze gesty są rodzajem szyfru, 

zagadki dla widzów. Raczej jest to walka z ornamentem, z pustką „pięknego ruchu”. […] często 

wykorzystujemy małe ukryte historyjki, które pochodzą z życia aktorów. I nie chodzi tu o jakąś wielką 

psychodramę. Tych prywatnych historii nie trzeba oczywiście ujawniać w sposób dosłowny, dlatego, że 

opowiadam coś ja – dla siebie, i to nie jest tak, że ja się całkowicie otwieram i pokazuję własne serce, 

nie. Ponieważ treść może być jednocześnie ukryta i opowiedziana6. 

 

 Przedstawienia Teatru Cinema oparte na sekwencjach ruchowych nie wykluczają  

obecności tekstu w strukturze spektaklu. W trakcie prób tekst jest wprowadzany już po 

ukształtowaniu i opanowaniu przez aktorów partytury fizycznej. Przedstawienia charakteryzują 

się różnym stopniem jego objętości. W takich spektaklach, jak Bilard, Nie mówię tu o miłości 

czy Albert Lux, tekst przebiega równolegle do działań ruchowych i nie dominuje nad nimi. 

Często pozornie pozostając bez związku z wykonywanymi czynnościami, buduje zaskakujące 

odniesienia. Podstawową formą wypowiedzi autorstwa Szumskiego stanowią monologi, u 

podstaw których znajdują się  gry językowe. Najczęstszy zabieg stanowi wykorzystywanie  

zjawiska wieloznaczności wyrazu oraz używanie danego znaczenia niezgodnie z powszechnie 

przyjętym kontekstem, co przekłada się na tworzenie opisów silnie przemawiających do 

wyobraźni. Drugim typem tekstów wprowadzanych w strukturę przedstawień są teksty 

obcojęzyczne, także proponowane przez aktorów. W tym wypadku chodzi o przekazanie 

jakości pozasemantycznych – rytmu i barwy języka, sposobu wypowiadania słów, 

emocjonalności, takie wypowiedzi pojawiają się w przedstawieniach Krótka historia kroku 

marszowego czy Hotel Dieu. Wreszcie powstają też przedstawienia wprowadzające teksty 

znalezione, podsłuchane, jak kolaż wypowiedzi w spektaklu Hotel Dieu czy tylko jedno zdanie 

wprowadzone do spektaklu Mamo, chcę tańczyć Mahlera. Odmienną funkcję pełni słowo w 

cyklu Kabaret Olbrzymów i przedstawieniu Dong, w tym wypadku leży u podstaw 

                                                 
5 Z. Szumski, Nota reżyserska, w: Teatr Cinema, XV-lecie Teatru Cinema, oprac. graficzne Cinema Graf, Z. 

Szumski, Jelenia Góra 2007, s. 7. 
6 Rozmowa ze Zbigniewem Szumskim, „Nietakt!” 2011, nr 5, s. 16. 



przygotowywanych przedstawień. I to zderzenie z kontekstem ruchu scenicznego i plastyką 

wprowadza efekt komizmu. 

 Dla Teatru Cinema typowe jest operowanie fragmentem, wyjmowanie detali z kontekstu 

i ich ponowne zestawianie. Dotyczy to warstwy plastycznej, ruchowej i tekstowej 

przedstawień. W plastyce polegające na zderzeniu niepasujących do siebie na co dzień 

przedmiotów i zmiany ich funkcji,  wyboru z wielości drobnych etiud aktorskich gestów do 

partytury ruchowej  mieszanie kontekstów użycia znaczeń określonych słów w tekście. W 

efekcie, tak powstałe obrazy odbiegają od potocznie postrzeganej codzienności,  Kolażowe 

zestawianie fragmentów powoduje pewne przesunięcia w jej odczuwaniu, co przywodzi na 

myśl estetykę dzieł surrealistycznych.  Spektakle zestawiane z autonomicznych fragmentów 

przyjmują formę dzieła otwartego, są tak budowane, by umożliwiały wielość odczytań. „Bunt 

wyobraźni wobec zrutynizowanej rzeczywistości” można rozumieć w aspekcie odbioru 

przedstawienia przez widzów. Teatr Cinema odwołuje się do wyobraźni widza, jego sfery 

emocji, sposobu odbioru świata. Zachęca go do podjęcia własnego procesu twórczego. Sytuacja 

bycia odbiorcą spektakli wymaga skonfrontowania widza z sobą samym, osobistymi 

przeżyciami i doświadczeniami, a przede wszystkim otwartości i gotowości na to 

doświadczenie. Wyjaśnia to Szumski:  

 

Rozszyfrowuję siebie a nie to, co widzę, bo ta forma mi na to pozwala. To jest odpowiedź na pytanie o 

widza, „jakiego widza chcemy”. W tym sensie zarozumiale twierdzę, że my prezentujemy podobny typ 

teatru jak teatr Kantora, z podobnym otwarciem na widza. Widza, który potrafi […] odczytać swoją 

historię. Wydaje mi się, że my jesteśmy na takiego widza gotowi i właśnie taki teatr tworzymy. Teatr z 

małymi fragmentami, za którymi stoją opowieści. Widz chwyta się jednej z nich, a później ma możliwość 

dopowiedzenia swojej7. 

 

 W twórczości Teatru Cinema można wyodrębnić trzy nurty: kabaretowy, spektakli, 

których bohaterem jest zapożyczony z obrazów Magritte’a mężczyzna w meloniku, 

przypominający bohaterów komedii slapstikowych (Nie mówię tu o miłości, Miałem taki sen, 

Albert Lux) oraz przedstawień zbliżonych do teatru ekspresji cielesnej, tutaj zostaje 

wyeksponowana przede wszystkim fizyczność aktorów i partytura ruchowa. Trudno mówić o 

następujących po sobie etapach poszukiwań estetycznych. Często są one prowadzone 

równolegle. Aczkolwiek wyraźną tendencją na przestrzeni dwudziestu lat istnienia zespołu jest 

stopniowe odchodzenie od wypełniania przestrzeni scenicznej przedmiotami na rzecz aktora i 

                                                 
7 Rozmowa ze Zbigniewem Szumskim, s. 17–18. 



jego ruchu. Prezentacje spektakli teatru na festiwalu Klamra w Toruniu wyraźnie obrazują ten 

proces. 

 Teatr Cinema, który jest rówieśnikiem Klamry, na festiwalu pojawił się po raz pierwszy 

w 1998 r., kiedy pokazał trzecie w swoim repertuarze przedstawienie Nie mówię tu o miłości. 

Jeden z tematów do improwizacji w pracy nad spektaklem brzmiał następująco: „Grupa 

pracowników zieleni miejskiej kopie dół. Sadząc z koloru ścian dołu, które stają się coraz 

bardziej niebieskie, pomylili kierunki i zamiast w dół kopią w górę”8. Czwórka mężczyzn 

porusza się na zaciemnionej scenie, gdzie zostały ustawione cztery metalowe pojemniki dużych 

rozmiarów. Prosty konstruktywistyczny zamysł plastyczny Szumskiego można odczytać na 

różne sposoby. Jak sugerują sami artyści, mogą to być: budki strażnicze, szafki na ubrania 

robocze, pionowe trumny, wychodki. Bohaterowie, tkwiący w tej przestrzeni, są zajęci 

drobnymi czynnościami dnia codziennego, jednocześnie włożone w ich usta monologi grabarzy 

kopiących dół pokazują te czynności z odmiennej perspektywy. Ruch sceniczny w zderzeniu z 

tekstem Szumskiego obnaża egzystencjalny wymiar codziennych zmagań. W rezultacie 

zasadniczy temat przedstawienia – śmierć – wybrzmiewa z dużą siłą. 

 Pokazany na Klamrze rok później spektakl Bilard stanowi drugą realizację artystyczną 

Teatru Cinema. Krytycy przyjęli to przedstawienie z dużym zaskoczeniem, gdyż radykalnie 

różniło się od poetyki wcześniejszego Donga, wyrosłego z malarstwa Magritte’a i poczucia 

humoru inspirowanego poezją nonsensu Edwarda Leara. Spektakl wskazuje przede wszystkim 

na dwie wielkie inspiracje twórców Cinemy: Tadeusza Kantora i Piny Bausch. Tytułowy bilard 

sugeruje przestrzeń, w której rozgrywają się wydarzenia. Podobnie jak w późniejszych 

przedstawieniach Teatru Cinema, zostaje tu wyeksponowany typ miejsca prowokujący 

określone zachowania. Rozumiany jest także jako przestrzeń posiadająca pamięć, której treść 

stanowią rozegrane sytuacje.  

 

Jeżeli miejsca miałyby pamięć i zmęczenie – pisze Szumski – tak jak istnieje pamięć i zmęczenie metalu. 

Wydaje się, że miejsce, w którym żyjemy lub żyliśmy, jest bardziej odpowiednie do zapisu pamięci niż 

metal. […] Miejsce może być tylko polem procesu. Odtwarzać w pamięci, a więc dostosować się do jej 

zawodności i kaprysów, a więc także do mimowolnego przenikania się planów i obrazów9. 

 

Ta Kantorowska próba rekonstrukcji mechanizmu pamięci otrzymuje oryginalne przełożenie 

na sposób budowania i łączenia poszczególnych obrazów scenicznych. Artyści wskazują, jakie 

                                                 
8 Z. Szumski, Nie mówię to o miłości, w: Teatr Cinema, s. 37. 
9 Tenże, Bilard, w: tamże, s. 12. 



aspekty przeszłości pozostają w pamięci: „Wielkie duchy historii nie zaglądają tu, nie ma 

miejsca na tzw. sytuacje skrajne. Tu chwalone są drobne codzienne czynności odtwarzane w 

pamięci i zmęczeniu […]”10. Dlatego też na partyturę ruchową składają się nieśmiałe 

spojrzenia, częste zmienianie miejsca siedzenia, zaczesywanie ręką włosów, proszenie kogoś 

do tańca czy zdejmowanie i nakładanie butów. Zadania sceniczne aktorów sprowadzają się do 

symultanicznego wykonywania prostych czynności – na scenie nie ma punktu centralnego, do 

widza należy wybór, na jakim elemencie dłużej zatrzyma uwagę. Ponadto sekwencje ruchowe 

często zyskują silnie zrytmizowany przebieg potęgowany synchronicznym wykonywaniem 

czynności przez kilku aktorów. W ten sposób nagromadzenie drobnych czynności czyni je 

tematem przedstawienia. Sala bilardowa staje się przede wszystkim miejscem spotkań damsko-

męskich, elegancko ubranych kobiet i mężczyzn w garniturach. Tematy etiud scenicznych 

obejmują różnorodność relacji: od czułego tańca, po rywalizację i walkę. W tych swoistych 

grach damsko-męskich pobrzmiewa dalekie echo fascynacji teatrem Bausch, budującej 

dramaturgię spektaklu w oparciu o napięcia w relacjach między kobietami i mężczyznami.  

 Poetyckie przedstawienia Cinemy bardzo często przywodzą na myśl oglądanie obrazów 

sennych. Tylko jedno z przedstawień wprost przez tytuł i komentarz odautorski odwołuje się 

do poetyki oniryzmu. Jest to spektakl Miałem taki sen, pokazywany na Klamrze w 2002 r. 

Dominantę przedstawienia stanowią elementy plastyczne – rozbudowana scenografia i duża 

liczba rekwizytów pozostających w centrum etiud aktorskich. Przez kształt plastyczny i 

warstwę muzyczną została zbudowana niepokojąca, ponura atmosfera. Jak pisze Szumski: 

„Przyśniło nam się najgorsze z możliwych: ogródki działkowe – banał relaksu, szkoła – banał 

powielania, śnieg sprzed wielu lat – banał tęsknoty”11. W owe banały zostali uwikłani 

bohaterowie przedstawienia: panowie w melonikach, sprawiający wrażenie zmutiplikowanej 

jednej postaci. Są niczym bohaterowie slapstikowej komedii, jak tramp Charliego Chaplina 

łączą w sobie powagę i smutek z dużą dozą komizmu. Sposób komponowania etiud przez 

aktorów często nawiązuje do filmowych gagów: przewracania się, wysypywania piasku z 

rękawa, palenia papierosów w zabawny sposób, w ukryciu przed dorosłymi, zabawy 

przedmiotami. W tworzonych etiudach ważne staje się zmienne tempo: przyspieszanie, 

zwalnianie i zatrzymanie ruchu czy monotonne powtórzenia tej samej czynności.  

 Kolejne przedstawienie, Albert Lux, pokazywane w 2004 r. na Klamrze, łączy wymiar 

plastyczny z tym samym typem bohatera. Niezwykle interesujące plastyczne obrazy, dalekie 

echo Magritte’owskich wizji, ożywają przez nagromadzenie przedmiotów, gestów, czynności, 

                                                 
10 Tamże, s. 12. 
11 Z. Szumski, Miałem taki sen, program do spektaklu. 



zachowań. Albert Lux jest drugim, po Tak. To tu, przedstawieniem powstałym w ramach cyklu 

Siedem dni w czterech pokojach (kolejnym będzie Hotel Dieu). Wszystkie te spektakle łączy 

scenografia – zabudowywana trzema ścianami scena, w przypadku przedstawienia Albert Lux 

dzielą ją jeszcze trzy ruchome ściany nieustannie przesuwane przez aktorów. Zmienne 

przekroje przez jedno, dwa, trzy, cztery wnętrza mieszkalne dynamizują całą przestrzeń. 

Punktem wyjścia przedstawienia jest zagadnienie przestrzeni, w której czai się lęk. Na czym 

polega zasiedlanie mieszkań i próba ich opanowania? Czy na wytarciu kurzu ze ścian, 

pozamiataniu podłogi, wypełnieniu jej ubraniami, przebieraniu się, gimnastyce, siedzeniu, 

leżeniu, chodzeniu po łóżku? Nagromadzenie drobnych czynności ma na celu 

podporządkowanie przestrzeni, jednak wydaje się, że lokatorzy są tam zawsze tylko na chwilę. 

Przestrzeń nad nimi dominuje i trwa. Obraz pustego, przyciemnionego pokoju, z tajemniczo 

rzutującymi kwadratami bladego światła i niepokojącym tłem muzycznym stanowi klamrę – 

rozpoczyna i kończy przedstawienie. Drugim tematem spektaklu staje się krytyczna refleksja 

na temat ciała i cielesności. Półobnażone ciała aktorów w czynnościach niezgrabnej 

gimnastyki, nieudolnego i prześmiewczego demonstrowania sprawności fizycznej, 

zawstydzającej kobiecej półnagości (której towarzyszy śpiewany tekst: „Każdy ma prawo 

dobrze wyglądać. / Tęsknić – Wyglądać – Wyglądać gorzej – Wyglądać coraz gorzej. / Co się 

gapisz! / Zebrać się w sobie – Wyglądać – Wyglądać dobrze – Wyglądać coraz lepiej”), 

pokazują próby zachowania atrakcyjności wbrew upływającemu czasowi. Zestawienie tych 

sekwencji przedstawienia z obrazem dominującego motywu trwającej przestrzeni tylko na 

chwilę zasiedlanej przez lokatorów, wskazuje na jedno z możliwych odczytań – wielką 

metaforę przemijania. 

 Mamo, chcę tańczyć Mahlera pokazywany na festiwalu w Toruniu w 2007 r. jest jednym 

z kilku przedstawień Teatru Cinema powstałych we współpracy z teatrami zagranicznymi. W 

ramach programu Duety w sercu Europy i współpracy teatru z czeskimi choreografami 

Krystyną Lhotakovą i Ladislavem Soukupem oraz teatrem LOFFT z Lipska powstał spektakl 

harmonijnie łączący metafory plastyczne Szumskiego i poszukiwania choreograficzne, których 

efektem jest wyeksponowanie ekspresji fizycznej wykonawców. 

 Przestrzeń, w jakiej poruszają się bohaterowie, to korytarz instytucji publicznej – 

miejsce przejścia, oczekiwania, zawieszenia czasu, ale też miejsce przywodzące na myśl rutynę 

zachowań. Charakter miejsca jest budowany przez dobór wykonywanych czynności i jakości 

tkwiących w sposobie poruszania się. Ruch aktorów jest rozciągnięty w czasie, ciężki, ciążący 

ku ziemi, może to być wprost leżenie na podłodze, stole czy na biurku, przy stosie papierów 

leniwym gestem dłoni zsuwanych na podłogę. Temat przedstawienia został zbudowany na 



opozycji ciężaru i lekkości ruchu, którą sugeruje tytułowy taniec. Od czasu do czasu tempo 

gwałtownie przyspiesza, w partyturze fizycznej powracają elementy figur baletowych. Spośród 

różnych rodzajów technik tanecznych został wybrany baletowy taniec klasyczny jako sztuka 

kojarząca się z łatwością wykonywania kroków i skoków, mająca pokazywać ciało lekkie i 

zwinne. Skoki baletowe Pawła Adamskiego są ciężkie, nieudolne, toporne, jego ciało nie jest 

elastyczne i wytrenowane. Jest to ciało stawiające opór. I to w zderzeniu tych jakości tkwią 

silne napięcia dramaturgiczne. Tym bardziej zostaje podkreślona silna chęć wyrwania się i 

przekroczenia własnych granic przez pokazanie trudu tego gestu. Wzlot w powietrze, będący 

zaprzeczeniem prawom ciążenia, buduje metaforę rozpaczliwej chęci wyrwania się z 

przestrzeni rutyny, choćby tylko na chwilę. W przedstawieniu pełno analogicznych sekwencji 

ruchowych: gwałtownych zmian kierunku ruchu, ruchu wirowego czy chaotycznych 

podskoków sugerujących namiastkę wolności. 

Zawarte w tytule spektaklu pragnienie zatańczenia do muzyki Gustawa Mahlera, tak 

bardzo niekojarzącej się z czynnością taneczną, jest pomysłem zaskakującym, wyrażającym i  

niemożność działania, i dużą odwagę. W wykorzystanej w spektaklu muzyce Mahlera i 

kompozycjach wykonywanych przez muzyków na scenie zawierają się podobne napięcia i 

kontrasty. Muzyka, w której kluczowymi instrumentami są skrzypce i kontrabas, jest z jednej 

strony mroczna, niepokojąca, psychodeliczna, ale z drugiej niezwykle lekka, melodyjna i 

skoczna. To w niej jest zawarta cała amplituda emocjonalna przedstawienia. 

 Spektakl Krótka historia kroku marszowego, pokazany na Klamrze w 2009 r., uwypuklił 

estetyczne poszukiwania Teatru Cinema i jednocześnie podkreślił przełom: odwrócenie się od 

stylistyki Magritte’owskiego pana w meloniku, w tym też dominacji oparcia etiud aktorskich  

na rekwizyt ach, na rzecz eksponowania czystych fizycznych działań aktora. W Krótkiej historii 

kroku marszowego aktor pozostaje na pustej scenie z minimum rekwizytów. Brak tu elementów 

scenograficznych sugerujących widzowi miejsce zdarzeń. W zamian następuje 

wyeksponowanie cielesności wykonawców odtwarzających partyturę. Przedstawienie zyskuje 

dzięki temu duży potencjał energetyczny budowany dzięki nieustannym podkreśleniom rytmu. 

Działania sceniczne aktorów zyskują podstawowe jakości kroku marszowego, jakimi są 

miarowość, eksponowanie siły i akcentów rytmicznych. Dosłowne cytaty marszu pojawiają się 

rzadko, częściej są to wariacje na temat kroku marszowego – indywidualne propozycje 

uporządkowanych sposobów przemierzania przestrzeni. Dużo tu tupania, oklasków, uderzania 

krzesłami o podłogę, rękoma o ciało czy eksponowania siły rytmicznej przez powielanie przez 

zespół tego samego sposobu poruszania się. Marsz to również struktura, zamykająca i 

usztywniająca ciało w mechanicznym sposobie poruszania się – te jakości też zostają 



uwzględnione w partyturze ruchowej przedstawienia. Interesujące jest, że w przedstawieniu 

tym wyraźnie zmienia się charakter gestów scenicznych. Partytura fizyczna jest budowana z 

przekształceń gestów codziennych (nie brak w przedstawieniu niemych scen aktorskich 

obdarzonych dużą dozą humoru i odrealnionych obrazów scenicznych, jak choćby ten, gdy 

maszerujący aktorzy pozostawiają za sobą ślad kroków – rozciągający się sznur dużych 

czerwonych kwiatów), jednak spora część sekwencji ruchowych wyraża abstrakcyjne gesty, 

niemające odpowiednika w potocznym zachowaniu, co z perpektywy widza zbliża 

poszukiwania ruchowe Teatru Cinema do choreografii tanecznej. Warto dodać, że prace nad 

spektaklem poprzedziły warsztaty z choreografem Januszem Subiczem. 

 Hotel Dieu, pokazany na Klamrze w 2011 r., różni od wcześniejszych realizacji Teatru 

Cinema sposobem poszukiwania tematu. Zazwyczaj był to długi proces improwizacji 

aktorskich, w trakcie których kształtował się zakres tematyczny przedstawienia. Tym razem 

punktem wyjścia stał się wiersz Wisławy Szymborskiej Tortury, określający tematykę 

przedstawienia: ból, cierpienie, kruchość ludzkiego ciała, umieranie. Przestrzenią naznaczoną 

cierpieniem jest Hotel Dieu, miejsce dla ubogich, chorych, umierających. Realizacja tego 

tematu wpłynęła na sposób obecności aktorskiej na scenie. Dotychczasową lekkość, 

opanowanie, grę nieruchomą, mało ekspresywną twarzą zastąpiono akcentowaniem wysiłku i 

podkreślaniem obecności eksponującej cielesność. Kruchość ciała pokazano na różne sposoby: 

znamienne dla spektaklu jest budowanie sekwencji ruchowych eksponujących dźwięk 

uderzanego, w domyśle bolącego ciała, tortury przywoływano w sugestywnych drobnych 

gestach oraz tak komponowano ruch sceniczny, by jego efektem stało się zmęczenie. Jednak 

najsilniejszym znakiem okazało się sugerowanie braku ciała. Poetyckie, metaforyczne sceny 

otwierające i zamykające spektakl to obrazy stojących postaci trzymających drgające 

marynarki. Są to ubrania bez ciała, jeszcze poruszające się, rozedrgane energią właściciela, 

szamoczące się, jakby nie mogły pogodzić z obecnym stanem. Hotel Dieu urasta do rangi 

traktatu o śmierci. Opowieść o niej przybiera charakter i humorystyczny, i poważny. Proste 

czarne maski z białymi znakami nawiązującymi do czaszki to bezpośrednie odwołania do 

wyobrażeń śmierci. Aktorzy nieustannie zakładają i zdejmują maski, tym samym tworząc 

metaforę podwójności, przypominają o nieustannym wpisaniu śmierci w życie. Przywołują to 

przekonanie w ślad za kulturą tradycyjną, reprezentowaną przez pieśń ludową, jeden z utworów 

muzycznych wybrzmiewających w spektaklu. 

Teatr Cinema z Michałowic jest jednym z ulubieńców toruńskiej publiczności. 

Prezentowane przez grupę spektakle – poetyckie, łączące wyrazistą ekspresję plastyczną z 

coraz bardziej istotnym żywiołem ruchu i tańca, z postaciami wyjętymi z obrazów Magritte’a i 



spektakli Teatru Śmierci Kantora, mieniące się subtelnymi odcieniami komizmu – domagają 

się wciąż nowych odczytań i na długo pozostają w pamięci. 

 

 


