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Za nami drugi dzień ŁÓPTY, który upłynął 
pod znakiem wątpliwie przyjemnych doznań 
akustycznych. Najpierw ogłuszała nas mu-
zyka na żywo w spektaklu R&J, następnie 
krzyczała na nas Grupa ab’Teatr, a na końcu 
dobił i doprowadził do wycieku uszami płynu 
rdzeniowo-mózgowego spektakl Elektra. Os-
tatnie przedstawienie: Wyznanie, monodram 
w wykonaniu Marleny Burian był balsamem 
na nasze skołatane nerwy. Nie myślcie sobie 
jednak, że poza Wyznaniem nie dało się tego 
dnia zobaczyć nic dobrego – wręcz przeciwnie, 
mimo, że intrygującą treść trzeba było czasem 
wyłuskiwać z dźwiękowego chaosu.  
W poniższym numerze znajdziecie kilka so-
czystych kąsków prosto z omówień i samych 
spektakli. Może nawet razem z nami zadumacie 
się nad różnymi obliczami współczesnego te-
atru i zadacie sobie pytanie o sens i potencjal-
nego odbiorcę sztuki. Zapraszamy.

OŚRODEK TEATRALNY ŁÓDZKIEGO DOMU KULTURY

OD REDAKCJI

R&J

Po zeszłorocznym znakomitym Baranku Teatr California miał 
niełatwe zadanie – sam sobie wysoko ustawił poprzeczkę. 
Grupa pod kierownictwem Piotra Maszorka postanowiła 
przeskoczyć sama siebie za pomocą historii wytartej, do 
znudzenia ogranej i znanej – Romea i Julii, co z pewnością 
dodatkowo utrudniło zadanie. W jakim stopniu się to udało?
Przyznam, że początek nastawił mnie do spektaklu bar-
dzo źle, ponieważ doznałam szoku z powodu ogromnej 
masy dźwięku. Zdenerwował mnie hałas i fakt, iż przez 
perkusję nie dało się usłyszeć co śpiewa wokalista, co zdaje 
się być przypadłością wszystkich młodych zespołów. Po-
tem było już tylko lepiej. Na scenie zaczęli się pojawiać 
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dobrze znani ŁÓPTowej publiczności aktorzy, 
którzy z niesamowitą energią i łatwością wcielają 
się zarówno w role istot nadprzyrodzonych, jak  
i gorącokrwistych mieszkańców Verony.
Historię Romea i Julii zapewne wszyscy znają, 
odniosę się zatem od razu do szczegółów tech-
nicznych. Ograniczona do minimum scenografia 
pozwoliła skupić się na tym, co działo się na scenie, 
a działo się dużo, szczególnie, że prezentacja 
odbywała się w sali kameralnej. Nie miałam jednak 
wrażenia przeładowania, aktorzy nie potykali się  
o siebie, całkowicie i profesjonalnie zapanowali 
nad przestrzenią.
Mimo iż spektakl trwał przeszło dwie godziny, 
ani przez chwilę nie pozwolono widzom wypaść  
z pędzącej z zawrotną prędkością fabuły. Sceny 
dynamicznie przechodziły jedna w drugą, nie było 
przestojów – sztuka trzymała znakomite tempo. 
Za pomocą prostych środków (świateł, dźwięków, 
oszczędnie stosowanych rekwizytów) udało się 
stworzyć wciągające widowisko, okraszone  inteli-
gentnym humorem płynącym prosto z tekstu, ale 
ożywionym dopiero przez umiejętną interpretację. 
Ciekawym zabiegiem było wplecenie do sztuki  
elementów współczesnych, które  
w przeciwieństwie do wczorajszych realizacji 

zupełnie nie raziły. Było to działanie przemyślane i celowe, 
które pod każdym względem można obronić, szczególnie, 
że nie uczyniono zeń sedna, a jedynie środek do osiągnięcia 
konkretnego efektu i wyeksponowania pewnych cech 
bohaterów. Wszystko to odbywa się w obrębie dobrze 
nam znanego tekstu, który najwyraźniej poddany został 
dokładnej analizie, co pozwoliło wydobyć z niego więcej 
niż można by spodziewać się po dotychczasowych, dobrze 
znanych inscenizacjach. 
Gra aktorów, jak zwykle w Teatrze California była zna-
komita. Oczywiście, można by przyczepić się do drobnych 
problemów dykcyjnych i emisyjnych, ale w kontekście 
całej realizacji nie miało to aż tak dużego znaczenia, by 
mogło rzutować na ostateczny odbiór. Widać, że mamy 
do czynienia ze zgraną, dobrze wyszkoloną grupą, która 
poradzi sobie z większością zadań aktorskich i nie będzie 
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przesadą jeśli napiszę, że na ich spektakle można iść  
w ciemno. Szczególnie, że posiadają pewną ważną i jakże 
rzadką cechę: uczą się na błędach.
Na koniec wspomnę jeszcze o dwóch bardzo dobrych za-
biegach Piotra Maszorka, które zwróciły również uwagę 
Jury: dwie najbardziej znane sceny zostały delikatnie zmo-
dyfikowane tak, że widz nie miał wrażenia, że po raz set-
ny ogląda to samo. Scena balkonowa została umiejętnie 
zdetonowana bułką w ręce i ustach Julii, co, jeśli się nad 
tym zastanowić w przypadku poimprezowej nastolatki 
wcale nie jest szczególnie absurdalne. Najbardziej chyba 
znana scena śmierci została rozwiązana w jeszcze prostszy, 
a co za tym idzie genialny sposób. Bohaterowie zamiast 
snuć nieco w takiej sytuacji sztuczne monologi, nie mówiąc 
nic zostawiają widzowi miejsce na uzupełnienie powstałej 
w ten sposób przestrzeni własnymi wspomnieniami  
i przemyśleniami. Obydwie modyfikacje przypieczętowały 
los R&J jako sztuki bardzo dobrej, której nie udało się zepsuć 
nawet największym hałasem.
Nawiasem mówiąc dobór współczesnej muzyki do spektak-
lu był bardzo dobry, szkoda, że wykonanie zawiodło.
      Gnali
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ZASŁYSZANE:

Zaniepokojeni faktem, iż części uczestników 
ŁÓPTY całkowicie obce jest pojęcie „higiena 
słuchu” redakcja pragnie zwrócić uwagę na 
produkowany przez wykonawców hałas. Od 
jakiegoś roku polskie media huczą o wspom-
nianej higienie. Wiele mówi się o szkodliwości 
noszenia dousznych słuchawek (i słuchawek  
w ogóle), przed większymi koncertami rozdaje 
się specjalne zatyczki do uszu, które redukują 
liczbę decybeli, ba nawet zawodowi muzycy 
i dj’e zaczęli ich używać. Wszystko dlatego, że 
słuch też jest narzędziem pracy. Narzędziem, 
którego nie da się wymienić i się samo nie re-
generuje, a co za tym idzie trzeba o nie dbać. 
To, co zafundowano nam podczas sobotnich 

spektakli było przykładem jak w bardzo prosty sposób 
można zrobić widzowi krzywdę niczym w niego nie 
rzucając. Oczywiście, nikt nie wyjdzie po jednym 
spektaklu kompletnie ogłuszony, ale utrata słuchu, 
poza skrajnymi przypadkami odbywa się stopnio-
wo i przyczyniają się do niej takie właśnie warunki. 
Jednocześnie nie kupujemy tłumaczeń, że sala była 
za mała, że się nie wiedziało, albo, co najgorsze, że 
dokładnie tak miało być. Kto ma uszy niechaj słucha,  
a jeśli go to nie bolało, to czas najwyższy wybrać się do 
lekarza. Apelujemy: szanujmy się nawzajem i szanujmy 
swój słuch, bo cierpią na tym nie tylko widzowie, ale i 
sami wykonawcy.

APELUJE SIĘ

- Bardzo nie podoba mi się tak długo ciągniona 

slapstickowa formuła tego spektaklu.

- Mniej klasyczne podejście do klasyki.

Widzowie po obejrzeniu R&J

Redakcja nie bardzo wie co to znaczy, ale 

postanowiliśmy się odezwać, bo zabrzmiało 

całkiem uczenie.

Zmierzwieni, ale żywi - publiczność i jury po  obejrzeniu Elektry

UWAGA: Ptasia grypa

Influenza – H1N1, czyli ptasia grypa. Czego 
można się spodziewać po takim tytule? Jeśli 
ktoś obawia się zalewu tak nie lubianej w te-
atrze publicystyki, od razu uspokajam – tu jej 
wiele nie znajdziecie. Znajdziecie za to dużo in-
nych rzeczy. Momentami za dużo.
Influenza mnie zmęczyła, zakrzyczała 
i odrzuciła. Czułam się jak po niej jak po podróży 
pociągiem: chłodno, głośno i pachnie jajkiem na 
twardo. Zwykle po takim spektaklu wychodzę 
zła i niezadowolona, ale nie tym razem. Forma 
spektaklu faktycznie była męcząca. Momenta-
mi zbyt głośne i gwałtowne interakcje między 
bohaterami oraz niektóre ich niezrozumiałe 
zachowania i wydawane dźwięki sprawiały, że 
miałam ochotę uciekać. Rzeczą, która trzymała 
mnie na miejscu była ważna, przebijająca  
z tego wyraźnie treść. Nieczęsto sztuki nieznośne 
formalnie niosą w sobie głębszy, czytelny dla 
widza ładunek (oczywiście wrażenie, że było to 
nieznośne jest czysto subiektywne). 

Influenza - H1N1, Grupa ab’Teatr
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wcale nie obchodzimy, bo zajęci są swoimi maskami. 
Zmierzamy gdzieś, pędzimy bez wytchnienia i bez za-
stanowienia, bo każdy moment przestoju zbliża nas do 
refleksji, że nie ma gdzie i po co biec. Na staraniach by 
przeżyć życie jak najlepiej trawimy czas, który można by 
poświęcić na prawdziwe życie. Wydaje nam się, że nie 
ma teraz, jest tylko przyszłość, a teraźniejszość polega 
jedynie na dążeniu do przyszłości. Żyjąc w mentalnej 
poczekalni nie żyjemy wcale, choć przy okazji wydaje 
nam się, że robimy tak dużo, że nasze życie jest pełne 
i treściwe. Treść została jednak zastąpiona przez mod-
nie opakowaną formę. Pod cienką warstwą autokreacji 
kryją się dramaty, na przeżycie lub pokazanie których 
nie pozwalamy sobie w imię efektywnego spędzania 
czasu. Jak stwierdza główna bohaterka: Wciąż tkwimy 
w tym samym miejscu i jest to co najmniej krępująca 
sytuacja. Jesteśmy jak dzieci we mgle, bez kierunku 
i celu, nadajemy sobie chwilowe sensy, by nie 
zwariować. 
Niewesoła to diagnoza, ale jeśli rozejrzeć się dookoła, 
niebywale trafna. I za te przemyślenia bardzo Grupie 
ab’Teatr dziękuję, choć nie wiem czy chciałabym jesz-
cze raz przejść ptasią grypę.

     Sierotka Mariola  
   

Grupie ab’Teatr w znakomity niepublicys- 
tyczny, płynący z ludzkiego wnętrza sposób 
udało się zdiagnozować i podsumować bolączkę 
dzisiejszych dwudziesto i trzydziestolatków.  
Z pomocą głównej superbohaterki, modelowe-
go człowieka sukcesu pokazuje jak daliśmy się 
zapędzić w kozi róg. Zżera nas potrzeba bycia 
„kimś”, kreowania rzeczywistości wokół siebie, 
posiadania wpływu na innych ludzi. Dziś nie 
być „kimś” to jak być nikim, więc poświęcamy 
życie autokreacji, stwarzaniu wizerunku – maski 
dla innych ludzi, których w rzeczywistości 

Influenza - H1N1, Grupa ab’Teatr

Elektryzuje?

Po obejrzeniu Elektry Teatru PST pojawiają się dwa 
podstawowe pytania: Dlaczego? i O co w ogóle 
chodziło? Pierwsze odnosi się (po raz kolejny tego 
dnia) do szkodliwego poziomu głośności prezen-
towanej muzyki. Drugiego chyba tłumaczyć nie 
trzeba, bo nie bardzo jest jak. Nie będę ukrywać, że 
gdyby nie omówienia z udziałem jury, ta recenzja 
mogłaby się tu skończyć. 
Sztuka, według jej reżysera – Błażeja Tokars-
kiego, poza historią Elektry mówi o dojrzewaniu 
w sensie mentalnym, społecznym i płciowym. 
Jego ryzykowna teza o tym, że to mężczyźni są 
bardziej pokrzywdzeni przez patriarchat ponieważ 
narzuca im on bardzo wymagającą rolę, znalazła 
odzwierciedlenie w niezrozumiałych bez kon-
tekstu, transgenderowych wstawkach. Gene- 
ralnie historia dramatu tytułowej bohaterki stała 
się pretekstem do zaakcentowania prywatnych 
niepokojów reżysera. W ten sposób powstał dwu-
godzinny, nieznośny montaż przydługich obraz-
ków, których nie wyselekcjonowano i nie przycięto. 
Przywiązanie do każdego najdrobniejszego  
skrawka spowodowane jest wielkim podziwem 
twórcy dla antycznych dramatopisarzy. Niestety, 
nawet prywatne hołdy powinny zostać ubrane 
w bardziej strawną formę, jeśli mają zostać poka-

zane w teatrze. Reżyser najwyraźniej zapomniał, że tu 
najważniejszy jest widz i że bez niego teatru nie ma. I wcale 
nie musi to być widz wyszkolony, wytresowany wręcz do 
przyswajania konkretnych treści. Widz to widz i jego na całe 
szczęście żaden reżyser zmieniać nie może.
Wielkie ukłony należą się aktorom biorącym udział w tym 
przedsięwzięciu. Byli perfekcyjnie przygotowani i w pełni 
zaangażowani. Niestety, nie uratowało to sztuki i aż prosi 
się żeby zacytować tu jej fragment: O litości dla nas. Tak 
bardzo cierpimy.

      Gnali

Elektra, Teatr PST



Podsumowanie PST Elektra

Palec boży, talent, magia- Rozmowa z Aleksandrą Grzelak
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Na każdej, no może prawie każdej Łópcie, są 
spektakle, którym można by poświęcić całe 
wydanie Łóptaka, a może nawet dwa. Są też 
sytuacje kiedy program festiwalu pod wpływem 
spektaklu, ulega zmianie. I tak się zdarzyło, dziś  
w drugim dniu naszego przeglądu. Oddzielne, 
specjalne omówienie jurorzy postanowili 
poświęcić Elektrze, a pośrednio także reżyserowi 
tego spektaklu - Błażejowi Tokarskiemu. Co za-
tem wiemy o sztuce po spotkaniu z: jurorami, 
publicznością, aktorami i reżyserem? W zasadzie 
niewiele. Ale coś wiemy, a więc mówimy.
Po pierwsze, reżyser nie wie dlaczego spektakl 
ciągnie się w sposób niemiłosierny. Po wtóre, po 
długim oczekiwaniu dowiedzieliśmy się że Elektra 
miała być opowieścią o dojrzewaniu. Zadawano 
również pytania o to dlaczego poziomy głośności 
dźwięku zostały tak podniesione, że widz został 
brutalnie ogłuszony. Po długich i  po raz kolejny 
ogólnikowych rozważaniach okazało się że do 
reżyser przyjął założenie że spektakl ma nie być 
łatwy lekki i przyjemny, dlatego tak się stało jak się 
stało. Ciekawostką tego specjalnego omówienia 
był też krótki kurs reżyserii w wykonaniu jurora 
Łópty - Marcina Wartalskiego. Ten eksperyment 
odnosił się do problemu dynamiki spektaklu. Kto 
był i widział ten wie co to znaczy, kto nie widział 
niech czyta. Juror zaprosił reżysera na scenę,  
a następnie poprosił go o wypowiedzenie 
jednego zdania, które przerwane było ot-
warciem oczu publiki poproszonej wcześniej 
o ich zamknięcie. Nagle ni stąd ni zowąd 
okazało się że słowo wypowiedziane bez 

dłuuuugich pauz i z sensem, też waży i ma swoje zna- 
czenie. W ferworze dyskusji obfitującej w kwieciste wypo-
wiedzi reżysera na temat literatury antycznej  i  wzajemnych 
powiązań jej autorów niespodziewanie publika została 
pośrednio oskarżona o: brak znajomości dzieł i twórczości 
m.in Eurypidesa, którego teksty zdaniem  reżysera, cyt. 
należą do podstawowych tekstów naszej kultury. W  trak-
cie omówienia widzowie docenili wkład pracy aktorów  
w opisywany spektakl, z czym nasza redakcja bezdysku-
syjnie zgadza się. Niemniej jednak mamy nieodparte 
wrażenie, że wspomniane omówienie miejscami nie-
bezpiecznie zbaczało w stronę esejowego (w swojej 
obszerności i formie) monologu reżysera, na temat tekstów 
kultury antycznej. A szkoda, bo omówienia, nie powinny, 
naszym zdaniem pełnić takiej funkcji.
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