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Zabawimy się na śmierć 

 

Od czasu do czasu zdarza się edycja Klamry bez głębszych wrażeń. Tak było w tym 

roku. Owszem w czasie tej dwudziestej drugiej Klamry pojawiło się sporo przyjemnych 

obrazów teatralnych, ale rzadko układały się one w zajmującą opowieść o ważnych sprawach. 

Organizatorzy festiwalu w Od Nowie postawili na sprawdzone marki. Wystąpiło aż pięciu 

zdobywców Nagrody Publiczności z lat ubiegłych. Najsłabiej wypadły spektakle 

ubiegłorocznego laureata Teatru Formy (Ulica Krokodyli według Brunona Schulza) i Teatru 

Kana (Hotel Misery deLuxe we współpracy z czeską Krepsko Theatre Group). Oba zespoły 

pokazały teatr bez słów, właściwie serie obrazów, które ilustrowały nazbyt dosłownie a to 

treść opowiadania Schulza, a to temat samotności wypełniającej „tajemniczy” hotel. Jak z 

obrazów i dźwięków budować nastrój medytacji, oddać obsesje autora Sklepów 

cynamonowych, pokazał  Leszek Mądzik na otwarcie Klamry w spektaklu Lustro. Medytację 

o cielesnych pożądaniach i mroku, który nas spowija, rozerwały znienacka słowa prozy 

Schulza wypowiedziane z offu przez Jerzego Radziwiłłowicza, zaskakujący wtręt – ciało obce 

– w znanym nam dotąd Mądzikowym świecie obrazów, materii, brył.  

Panowania nad formą powinni się uczyć od Mądzika także Porywacze Ciał. Ich nowy 

spektakl Partytury rzeczywistości zaczął się od ironicznej refleksji nad światem mediów, 

poradników z serii „Jak żyć?” i popkulturowych herosów. Niestety, w drugiej części 

przedstawienia skłonność do improwizacji i szaleńczej zabawy z widownią (specjalność 

poznańskiej grupy, która sprawia, że publiczność ją uwielbia) zaprowadziła aktorów i widzów 

na manowce. Zabawa trwająca dwie godziny była przednia, podziw dla aktorskich talentów 

Macieja Adamczyka i Katarzyny Pawłowskiej rósł z minuty na minutę, ale gdzieś zgubił się 

sens tego spektaklu. Wielka szkoda. Przecież Adamczyk może iść w zawody z najlepszymi 

polskimi aktorami charakterystycznymi, np. z Arkadiuszem Jakubikiem, który pojawił się na 

Klamrze wraz z Tymonem Tymańskim i jego Jazz Out w absurdalnym performansie słowno-

muzycznym Paląc blanty z UFO. Na mój gust warstwa muzyczna w tym wypadku była 

więcej niż interesująca, Jakubik fantastycznie komiczny, ale napisana przez Tymańskiego 

opowieść o geniuszu muzycznym Theloniousie Monku przegadana i mało wciągająca. W 

miarę trwania występu narastała we mnie tęsknota za tym, aby koledzy muzycy przestali się 

mizdrzyć do słuchaczy i wzięli się za to, co umieją najlepiej – za granie muzyki. 

  



W ogóle tegoroczna Klamra pozostawiła wrażenie, że coraz częściej tak zwane 

alternatywne teatry ulegają pokusie podobania się widzom. Tak uczyniła większość 

występujących na Klamrze artystów, oprócz wspomnianych wyżej także twórcy najlepszych 

przedstawień Usta Usta Republika (Uczta) i Teatr Wierszalin (Boska komedia). W obu 

wypadkach punkt wyjścia był podobny: skonstruowanie komicznej płaszczyzny porozumienia 

z widzem. Teatr Usta Usta Republika zaprosił nas na przewrotną ucztę, trochę jak z Hamleta 

Szekspira – nie tam, gdzie jemy, lecz tam, gdzie nas jedzą. Spektakl uroczo i komicznie 

zagrany, gdzie obok zawodowego aktora, Łukasza Pawłowskiego (grał w Teatrze Horzycy w 

Helmuciku) świetne role zagrali Ewa Kaczmarek (apetyczna i prześmieszna recepcjonistka w 

restauracji oraz gadająca głowa), a także główny animator teatru – Wojciech Wiński 

(kucharz-wodzirej). Mimo luźnej atmosfery, która panowała w trakcie Uczty, wyraźnie 

zabrzmiał temat konsumowania człowieka przez człowieka – obojętnie czy w społecznej roli 

męża/żony, czy dawcy/biorcy organów. Jak to się już zdarzało na Klamrze, mocnym 

zamknięciem okazał się spektakl Teatru Wierszalin. Reżyserski stołek Piotra Tomaszuka zajął 

tym razem Słowak – Jakub Nvota. Sprawnie skonstruował opowieść o prostym człowieku w 

berecie (lekka rola Rafała Gąsowskiego), który daje się uwieść trupie oszustów z Ciechocinka 

(sic!) hipnotyzujących go i wyprawiających w podróż po kręgach Dantejskiego piekła. W 

galerii dziwacznych postaci mediumicznych wyróżniała się Pani Clementine w smacznej 

kreacji Katarzyny Siergiej. Jeśli dodać do tego plastyczną urodę przedstawienia (skrzypiące 

kręgi piekła, chorągwie z wizerunkami piekielnych stworów), sprawność w przechodzeniu od 

powagi do śmiechu i z powrotem, od Dantego do banalnej współczesności, można stwierdzić, 

że Wierszalin znów ujął widzów swoją inscenizacją. Nic dziwnego, że zespół z Supraśla 

ledwie o włos przegrał z Teatrem Usta Usta Republika w plebiscycie publiczności. 

Na koniec warto wspomnieć o debiutantach na Klamrze. Wśród nich na odnotowanie 

zasługuje toruńska Grupa Improwizacyjna Teraz (spektakl Pan Pstrong), która po serii 

występów na scenach klubowych dostała szansę zmierzenia się ze znacznie większą 

widownią. Moda na teatr improwizacji, mieszankę teatru, kabaretu i absurdu, nie mija. Ja 

tylko mam nadzieję, że śmiejąc się dzień w dzień nie zabawimy się na śmierć, jak 

przepowiadał Neil Postman. Bardzo przepraszam czytelników tej recenzji: Polska radosna to 

nie moja bajka. 

 


