
DZIENNIK FESTIWALOWY

STUDENCKA REZYDENCJA TEATRALNA



DZIEŃ 5

Być jak Beata

TEATR WSPÓŁCZESNY /
SZCZECIN

Pokaz talentów na Gminnych Dożynkach

Każdy człowiek w swoim życiu choć przez chwilę  marzył o tym by stać się wielką 
gwiazdą. Jedni wzdychają do Magdy Gessler, inni do Dagmary z Królowych Życia. 
Tych, dla których wzorem jest  Beata Kozidrak przedstawiła Magda Miklasz 
w wyreżyserowanym przez siebie  spektaklu Być jak Beata. Punktem wyjścia 
dla opartego na hitach zespołu Bajm, muzycznego show jest casting do filmu 
o piosenkarce. Zgłaszają się na niego  osoby, które na różnych poziomach utożsamiają 
się z piosenkarką. Mimo, że przedstawienie miało być wspaniałą rewią stanowiącą 
hołd dla artystycznego dorobku wokalistki, zbyt długie przedstawienie w żaden
sposób nie zachęca widzów do wspólnej zabawy. 
Struktura przedstawienia jest  bardzo prosta. Zgłoszenia składają się z krótkich 
filmików, na których każdy z uczestników próbuje zaprezentować się w oryginalny 
sposób: ktoś leży w wannie, ktoś pokazuje, że pracuje w budce z kebabem. Kolejny 
etap to autoprezentacja, podczas której bohaterowie wyjaśniają nam przyczyny 
swojej miłości do Beaty. Każdy z nich wykonuje także najbliższą swojemu sercu 
piosenkę z repertuaru Bajmu. Te powtarzające się, identycznie skonstruowane 
sekwencje prezentują całą galerię typów ludzkich, która jest jednak zbyt 
stereotypowa. Starszy mężczyzna z trudem porusza się z przy pomocy kul, Turek 
sprzedaje kebaby, „typowy Polak” słucha disco polo, mieszkający z mamą Millenials 
szuka sensu życia, a rozerotyzowany drag queen zrobi wszystko dla pięciu minut sławy. 
Ten wybuchowy zestaw miał tłumaczyć fenomen Beaty Kozidrak. Według reżyserki 
polega on bowiem na różnorodności jej muzyki, oraz zmienności jej scenicznego 
wizerunku, dzięki czemu każdy może się z nią utożsamić. Spektakl tego 
jednak nie tłumaczy. 
Schematyczność przedstawienia staje się po pewnym czasie nużąca. Mimo, że pod 
koniec następuje kilka zwrotów akcji jak chociażby pojawienie się na scenieprzyjaciółki 
piosenkarki, czy wreszcie (granej przez tę aktorkę) samej Beaty, nie wnoszą 
one do spektaklu niczego nowego. Przerysowane, karykaturalne postaci zamiast 
śmiechu wywołują zażenowanie. Zbyt długie monologi bohaterów denerwują. 
Zamiast rewii rodem z Paryża, widzowie są świadkami kiepskiego pokazu talentów 
jak z Gminnych Dożynek. 
Spektakl przed całkowitą porażką ratuje scenografia Mirka Kaczmarka. Błyszczące, 
metaliczne kurtyny otaczające scenę, podkreślają jej estradowy charakter. Na środku 
ustawiono instalację, przedstawiającą wizerunek Beaty z aureolą i koroną na głowie, 
ubrany w ogromną suknię pokrytą mikrofonami. Staje się ona ołtarzem przed którym 
każdy z uczestników daje występ. Sakralizuje też  postać piosenkarki, co podkreśla 
dodatkowo występująca w castingu zakonnica: „Beata znaczy błogosławiona”. 
Dużym atutem spektaklu jest także odpowiedzialny za warstwę muzyczną 
wykonywaną na żywo zespół (Tomasz Lewandowski, Paweł Rozmarynowski, 
Waldemar Zieliński, Kuba Fiszer). Nowe aranżacje hitów Bajmu nadają im świeżości 
i pozytywnie zaskakują. 
Być jak Beata niestety mimo dobrego pomysłu i wielkiego zaangażowania aktorów 
rozczarowuje i nie niesie żadnego przesłania. Monotonną inscenizację kończy wspólne 
wykonanie Białej Armii, stając się tym samym najlepszym fragmentem spektaklu. 
Uświadamia nam to jedno: do końca świata, Kozidrak Beata! Lecz nie w takiej formie.

Bartosz Cudak



Teatralne “Mam talent”

„Daj spokój. Co to ma do mnie? Ty, Tohr. Britney Spears”
-J.R. Ward

Jeśli jeszcze nie udało nam się zasiąść na widowni polskiego talent show to nie musimy 
już jechać do Warszawy, Wrocławia czy Krakowa. Wystarczy kupić bilet na spektakl Być 
jak Beata w Szczecinie wyreżyserowany przez Magdę Miklasz. Pani Beata Kozidrak 
na pewno była mile zaskoczona, tym że postanowiono zrobić spektakl zainspirowany 
jej życiem i twórczością. Nie byłabym jednak pewna czy efekt końcowy ją zadowolił. 
Największe wrażenie robi scenografia. Scenę otaczają złote frędzle. W centrum 
umiejscowiony jest monument pokryty mikrofonami, który przypomina ołtarz ku czci 
Beaty Kozidrak. Nawiązanie do boskości piosenkarki poprzez umieszczenie na nim 
aureoli wydaje się być przesadą, ale pozostała część dekoracji prezentuje się świetnie. 
Zaletą spektaklu są także kostiumy grającego na scenie zespołu. Swoim krojem 
przypominają gospelową togę, która jest w kolorze złota. Rewelacyjnie komponują się 
one z dekoracjami. Dodatkowo, aby podkreślić estradową formę kolejnych występów 
po prawej stronie sceny stoją dwie garderobiane toaletki. Scenografia jest więc tak 
bogata, jakby na scenie miał zaraz stanąć zespół Bajm i zaśpiewać z impetem 
Co mi Panie dasz?.
O grze aktorskiej można powiedzieć niewiele. Ramą spektaklu jest casting na główną 
rolę w filmie o Beacie Kozidrak. Ten minimalistyczny pomysł kreuje na scenie mieniące 
się cekinami show. Występuje pięciu aktorów. Wcielają się oni w dwanaście postaci, 
z których każda pragnie przekonać reżysera, że jest jak Beata. Na castingu pojawiają 
się osoby o przeróżnych osobowościach, bo podobno każdy kto się zgłosi ma szansę – 
nawet policjant, zakonnica, drag queen, właściciel baru z kebabem, kura domowa, 
emeryt, zbuntowana kobieta mieszkająca z ojcem, outsider, chłopak z osiedla 
i życiowy przegryw. Niespodziewanie pojawia się też rzekoma przyjaciółka Kozidrak, 
która wokalnie wypada najgorzej jednak jej kreacja pasuje do gwiazdorskiej roli 
perfekcyjnie. Zabawny jest fakt, że w przedstawieniu występuje dwóch technicznych, 
którzy grają samych siebie. Ten duet pracowników teatru to chyba najbardziej 
tajemnicze i interesujące postacie w całym spektaklu. Pozostałe sto czterdzieści minut 
przedstawienia wypełnia głównie słuchanie przebojów Bajmu w różnych aranżacjach. 
Miały być one na miarę zachodniego Broadwayu ale wyszły na poziomie polskim. 
Spektakl jeśli oceniać go jako formę niewymagającej wieczornej rozrywki spełnia 
swoją rolę znakomicie. Piosenki wykonywane są w większości dobrze, a koncertową 
atmosferę zachęcającą widzów do dobrej zabawny kreuje oświetlenie zaaranżowane 
przez Piotra Nykowskiego,. Mocną stroną tego wydarzenia są scenografia, kostiumy 
i muzyka, jednak dramaturgia w spektaklu właściwie nie istnieje. Show must go on.

Paula Afra Osiak
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Dźwięki ciszy

 Jak może brzmieć cisza? Odpowiedź zna Emilio, który nie słyszy od urodzenia. 
Dla niego cisza wypełnia się dźwiękami, dzięki opowieściom przyjaciela Javiera. 
Opisuje on słowami świat, do którego chłopiec nie ma dostępu. W ten sposób „słyszy” 
on chociażby dźwięki morza. Wbrew jednak swojej nazwie „Morze ciche” ma bardzo 
bogatą audiosferę. Tuż po wejściu do sali widzów atakuje natarczywy, jednostajny, 
niski pomruk. Na scenie rozlegają się szmery, szumy, szelesty; pojawiają się także 
instrumenty. Z trąb nie udaje się jednak wydobyć żadnej melodii, a Emilio nie potrafi 
usłyszeć fałszu wydobywanych z instrumentów dźwięków nawet, kiedy skierowane 
są one wprost do jego uszu. Dlatego to nie same dźwięki, ale możliwość 
ich usłyszenia i wydobycia stają się kluczem do historii.
Opowieść, w formie szkatułkowej narracji, snują morskie stworzenia. Już od początku 
zaznaczają jednak, że nie będzie to wesoła historia. Choć twórcy podejmują tematy 
poważne potrafią rozładować ich ciężar humorem. Łukasz Zaleski cały czas pamięta, 
że jest to opowieść skierowana do najmłodszych. Nie traktuje jednak dzieci 
protekcjonalnie; chętnie korzysta z prostej, ale wymownej symboliki, potrafi też wpleść 
do spektaklu wątki zrozumiałe dla starszych widzów. Powstaje przedstawienie 
inteligentne, zarówno atrakcyjne formalnie (intrygujące kolorowe kostiumy 
i scenografia), jak i emocjonalnie angażujące.
To spektakl dla osób w każdym wieku, dla słyszących i niesłyszących. Aktorki 
równocześnie mówią i migają. Co jednak równie ważne forma i treść spektaklu 
dostosowana została do obu tych języków i posługujących się nimi grup odbiorczych. 
Angażowane są zmysły, które rzadko znajdują miejsce w teatrze: węch i dotyk. Dzieje 
się tak w scenach przygotowywania ciasta kiedy jego zapach rozchodzi się na całą 
widownię oraz kiedy spryskani przez aktorki wodą czujemy na ciele swoim krople. 
 Choć Emilio nie słyszy, nie ogranicza to różnorodności i bogactwa doświadczanej 
przez niego rzeczywistości. Tym bardziej nie znaczy to, że jest pozbawiony uczuć. 
Przeciwnie emocje w nim buzują a różne pomysły wciąż przychodzą mu do głowy. 
Bohater pomimo tego, że odczuwa te wrażenia inaczej musi nauczyć sobie z nimi 
radzić, tak jak jego rówieśnicy. Nieumiejętność mówienia, rozumiana zarówno 
metaforycznie, jak i dosłownie jest nie tylko wewnętrznym problemem niesłyszącego 
chłopca. Jego opowieść dotyczy bowiem także społecznego odrzucenia: ojciec nie wie 
jak wychowywać głuchego syna, a matka poświęca cały czas młodszej, słyszącej
 siostrze Laurze. 
„Ryby nie mają głosu, co wcale nie oznacza, że nie potrafią mówić”. W końcu Emilio 
znajduje swój głos – mówi, śpiewa, krzyczy i wyraża emocje, których wcześniej unikał. 
Uczy się samoakceptacji – potrzebuje tylko usłyszeć, że nie jest nienormalny, by móc 
stopniowo oswajać się ze swoją odmiennością. W finałowej scenie rozbrzmiewa 
„Sound of Silence” Simona and Garfunkela. Emilio udaje się przezwyciężyć ciszę; 
parafrazując słowa utworu, spektakl staje się hołdem dla tych, którzy mówią, 
nie mając głosu, słuchają, choć nie słyszą.

Dawid Kaszuba
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Zabierz mnie do morza, czyli poetyckość ciszy

Morze Ciche to spektakl w reżyserii Łukasza Zaleskiego, który powstał w ramach 
Konkursu im. Jana Dormana, którego założeniem jest podnoszenie wartości 
artystycznej i propagowanie przedstawień dla dzieci i młodzieży. Celem spektaklu  jest 
opowiedzieć w przystępnej formie o życiu głuchego dziecka, o potrzebie społecznej
akceptacji i samoakceptacji.
Fabułę spektaklu stanowi historia katalońskiego chłopca o imieniu Emilio, który razem 
z Javierem, przyjacielem rodziny i dziecięcą psycholog Anną, stara się przepracować 
swoje życiowe problemy takie jak choroba, czy brak zrozumienia ze strony ojca. 
Historia opowiadana jest zarówno słowami jak i językiem migowym , którym posługują 
się bohaterowie. Podkreślić trzeba, że występująca w przedstawieniu trójka aktorek 
(Anna Konieczna, Danuta Lewandowska oraz Joanna Romaniak), wykonuje 
to zadanie znakomicie. Szczególnie imponująca jest kreacja Anny Koniecznej w roli 
Emilia, która świetnie uchwycić zarówno młodzieńczy entuzjazm, jak i dziecięce 
frustracje.  Dzięki sprawnemu nakreśleniu psychologicznego portretu bohatera, 
uwzględniającego zawiłości jego charakteru, przedstawienie unika
 niebezpieczeństwa wpadnięcia w pułapkę edukacyjnego moralizatorstwa.  
Tym, co w Morze Cichym zachwyca najbardziej, jest subtelność. Sama historia 
opowiadana jest nieśpiesznie, za pomocą poetyckich metafor oraz  z ogromną ilością 
empatii wobec bohaterów. Momenty tragiczne nie epatują zbędnym patosem 
i w prosty sposób dotykają tematu przemijalności ludzkiej egzystencji. Przykładem 
subtelnej symboliki jest chociażby, wykorzystanie plastikowych toreb do stworzenia 
scenografii. Z jednej strony potęgują one szum stanowiący wiodący motyw spektaklu, 
z drugiej wprowadzają do niego ekologiczne przesłanie. Dbałość o szczegóły 
w realizacji zachwyca. Język migowy został wkomponowany w spektakl jako jego 
integralna część. Dynamizuje on akcję i warunkuje kształt scenicznej choreografii. 
Inteligentnie skonstruowany dydaktyzm spektaklu polega na uwspólnianiu przeżyć 
osób słyszących i niesłyszących. Z jednej strony jest to bowiem opowieść o akceptacji 
samego siebie i swoich ułomności, z drugiej o szacunku i akceptacji wobec inności 
drugiego człowieka. Ta wzajemność doświadczeń przekłada się także na warstwę 
dźwiękową spektaklu. Dzięki wykorzystaniu niemal wyłącznie niskich częstotliwości, 
widz słyszący także skupia się bardziej na odczuwaniu przyjemnych drgań dźwięku niż 
na jego melodii czy rytmie. Sceny tętnią rytmem opartym nie tylko na samym dźwięku 
ale również na wykorzystaniu elementów wizualnych co umożliwia uzyskanie efektu 
„muzyczności” bez stosowania muzyki. Choć warto zauważyć, że w przedstawieniu 
pojawiają się świetnie wplecione w spektakl utwory muzyczne 
jak chociażby cover acapella utworu No more I Love You’s  Annie Lennox). 
Jeżeli określenia „przedstawienie dydaktyczne” czy „spektakl dla placówek 
oświatowych” wzbudzały do tej pory słuszną niechęć, to Morze Ciche ma szanse 
nadać tym określeniom zupełnie nowy sens. To subtelna, pełna poetyckości,
wrażliwości i, przede wszystkim, niesamowicie mądra opowieść.

Wojciech Siwik
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