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 Ja nie zabiję ciebie i ty też mnie nie zabijesz

Performans “An Ongoing Song” autorstwa Szymona Adamczaka językiem symboli 
i metafor opowiada historię zdiagnozowania u siebie wirusa HIV i stopniowego
odnajdywania się w zupełnie nowej rzeczywistości warunkowanej przez chorobę. 
Działanie ma miejsce w minimalistycznie zaaranżowanej przestrzeni mającej 
stwarzać poczucie intymności i bezpieczeństwa. Wrażenia te zapewniają: błona 
z lateksu, którą trzeba przekroczyć, aby dostać się do wnętrza pomieszczenia, jasne, 
pastelowe kolory oraz materiały o przyjemnej w dotyku fakturze  umieszczane 
na scenie i w strefie przeznaczonej dla widowni. Oprócz tego, na scenie znajdują się 
różowa kwadratowa rama oraz kwiaty umieszczone w szklanych fiolkach 
i opakowaniach po lekach. Właśnie w tak wykreowanej przestrzeni rozgrywają się 
interakcje pomiędzy Adamczakiem a performerem Billym Mullaneyem, który wciela 
się w rolę wirusa. Kolejne sceny wzbogacone o narracje w postaci fragmentów listu 
napisanego przez Adamczaka kilka dni po diagnozie, będą obrazowały emocje, jakie 
towarzyszą doświadczeniu choroby i kolejne stadia oswajania się z nią. Na samym 
początku człowiek jest prowadzony przez wirusa po omacku, co można postrzegać 
jako fazę nieświadomości lub wypierania. Następnie rozpoczynają się działania, które 
mają stanowić manifestację fizycznych sił i zdolności wirusa. Stosuje on szantaż, 
a nawet kary cielesne wymierzane człowiekowi. Testuje i sprawdza, na ile może sobie 
pozwolić. Przychodzi jednak moment, w którym człowiek przestaje się zgadzać na 
opresje zaczynając odpowiadać na działania wirusa.  Rozpoczyna się stopniowe 
ustanawianie zasad, przesuwanie granic, poznawanie się i oswajanie we wzajemnych 
interakcjach. Szczególnie warta uwagi jest scena wewnątrz różowej ramy polegająca 
na tym, że Adamczak i Mullaney zadają sobie wielokrotnie pytania, o to, co jest 
dla nich ważniejsze spośród dwóch propozycji do wyboru. „Gra” ta prowadzi 
do zaskakującej decyzji przy pytaniu „wyzdrowienie czy pieniądze”. Adamczak 
wskazuje na pieniądze i później licytuje kwotę, jaką byłby w stanie zapłacić 
za całkowite usunięcie wirusa HIV z organizmu. Kolejne sceny ukazują więc różne 
wymiary godzenia się z wirusem i przedstawiają realia codziennego 
funkcjonowania chorego.
Poprzez ucieleśnienie wirusa opowieść osadzona jest  na kanwie relacji międzyludzkiej 
staje się wymierna i namacalna. Jednocześnie w performansie udaje się ukazać 
kompleksowe zależności pomiędzy człowiekiem a chorobą, których konkluzja jest 
taka, że życie z chorobą opiera się na relacji przemocowej, ale nie wyklucza 
intymności. Bądź co bądź, choroba jest doświadczeniem bardzo intymnym, stając się 
stałym elementem codziennego życia. Nie można nazwać tego współistnienia 
symbiozą, ale można wytworzyć choćby namiastkę takiego układu. Znajduje 
on odzwierciedlenie w imponujących, bardzo fizycznych sekwencjach 
choreograficznych, które mocno bazują na wzajemnym zaufaniu obu performerów. 
Jednocześnie podkreślają, że polem tworzenia się całokształtu relacji pomiędzy 
człowiekiem a chorobą wciąż pozostaje jego kruche, a zarazem zaskakująco
wytrzymałe ciało.
Rzeczą wartą podkreślenia jest fakt osadzenia performansu we współczesnym 
kontekście mówienia o HIV i AIDS. Rozwój medycyny – nie pozwolił jeszcze 
na wynalezienie całkowitego lekarstwa na wirusa, jednak istnieją leki pozwalające 
praktycznie całkowicie ograniczyć jego działanie i umożliwić zarażonemu normalne 
funkcjonowanie. Dalsze badania niosą natomiast nadzieję na nowe możliwości
leczenia HIV, które zapewne przyniesie przyszłość. 

Weronika Kułacz



Nie jestem ofiarą, ty nie jesteś sprawcą

Moment rozpoczęcia spektaklu przeciąga konieczność przejścia w ciemności 
krótkiego korytarza. Odcinek ten wydaje się być portalem służącym do przejścia 
z rzeczywistości zewnętrznej do intymnego, tajemniczego, opartego na metaforze 
świata przedstawienia. Podążamy za światłem wydobywającym się zza lateksowego 
otworu. Po jego przekroczeniu uderza nas biel sceny, na której tradycyjną widownię 
zastąpiły podesty udekorowane poduszkami o pastelowych kolorach. Tam czeka 
na nas list od autora, będący scenariuszem spektaklu.
“An Ongoing Song” rozgrywa się w wyjątkowej przestrzeni wykreowanej przez 
Szymona Adamczaka, który korzysta zarówno z własnego doświadczenia osoby 
zakażonej wirusem HIV jak również z doświadczeń wcześniejszych pokoleń 
dotkniętych tym wirusem. Spektakl pokazuje zmianę perspektywy postrzegania 
i traktowania choroby na przestrzeni lat oraz ścisłego związku tego, jaki przybiera 
ona kształt z rozwojem medycyny. Autor odwołuje się do dziedzictwa AIDS/HIV,
 czego przykładem jest scena niesienia przez Wirusa krzyża, która może symbolizować 
napiętnowanie oraz psychiczny ciężar wywołany diagnozą. Spektakl eksplorujący 
granicę teatru tańca i performansu stwarza obraz współczesnego doświadczenia 
choroby. Nadaje sprawczość Wirusowi, powołując go do życia w postaci granej 
przez Billy’ego Millaney’a. 
Przedstawienie buduje intymną relację pomiędzy Wirusem i jego Nosicielem 
przechodzącym długą drogę akceptacji sytuacji zarażenia. Scena staje się miejscem 
ich poznania oraz dialogu. Adamczak wraz z Millaneyem na nowo definiują relację 
ciała i choroby. Odchodzą od metafory walki i wojny, w zamian wypracowując obraz 
koegzystencji. Oba podmioty za pomocą prostych scenicznych działań testują swoją 
wytrzymałość i możliwości, jak chociażby w scenie, w której Wirus próbuje zaklaskać 
jak największą liczbę razy w czasie spadania podrzucanej przez siebie deski. 
Ich sceniczna aktywność skupia się jednak na rozmaitym wykorzystywaniu własnych 
ciał. Mężczyźni, podczas wykonywania akrobatycznych, gimnastycznych figur 
wymagających zaufania, opanowania i zachowania równowagi, podkreślają swoją 
współzależność. Kompozycja układów gimnastycznych jest jednym z elementów
 budujących między nimi intymne napięcie.  
Działania sceniczne skupiają się na różnorodnym odczytaniu charakteru tej relacji. 
Z jednej strony związek Wirusa i Nosiciela zostaje wzmocniony i sfetyszyzowany 
wykorzystaniem lateksu, z którego zrobiona jest scenografia. Uruchomiona zostaje 
gra uległości i dominacji rodem z praktyk BDSM. Ten mocny zabieg odnajdujemy 
w scenach podduszania, bicia po twarzy, czy ciosów wymierzanych deską w brzuch 
za nieposłuszeństwo. Szymon Adamczak zwraca naszą uwagę na niebezpieczną 
naturę więzi ciała i wirusa. Z drugiej jednak strony przedstawia również chwilę 
akceptacji oraz oswajania wirusa przez ciało. Adamczak wypracowuje z wirusem 
przestrzeń porozumienia, kiedy odpowiadają wzajemnie na zadawane przez siebie 
osobiste pytania stojąc wewnątrz jaskraworóżowego kwadratu. Artysta powraca 
również do wspomnień o silwoterapii, gdy podejmował się opieki nad roślinami w celu
 wyciszenia napięć emocjonalnych i nerwowych wywołanych diagnozą. 
Ostatecznym rezultatem budowanej relacji jest metaforyczne zespolenie się dwóch 
ciał poprzez połączenie za pomocą kostiumów. Przypomina to obraz, na którym wirus 
infekuje komórkę odpornościową bezpowrotnie się w niej zagnieżdżając. An Ongoing 
Song to świadectwo poszukiwania i odnalezienia harmonii w relacji pomiędzy ciałem, 
chorobą i duszą. Jest dowodem na to, że choroba może zostać nieodłączną częścią
życia, ale nie musi go w pełni definiować.

Hanna Księżniakiewicz
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Jak polubić Złą Nogę?

Staś i Zła Noga to teatralna adaptacja komiksu Tomasza SPELLI Grządzieli pod tym 
samym tytułem, wyreżyserowana przez Bartłomieja Błaszczyńskiego. Przedstawia 
wyimki z codziennego życia tytułowego chłopca z niepełnosprawnością. Nie do końca 
określona forma niepełnosprawności jest w spektaklu symbolizowana właśnie przez 
upersonifikowaną Złą Nogę. Odchodząc od realizmu stworzono potencjał pokazania 
niezwykłych interakcji pomiędzy dzieckiem a jego niepełnosprawnością. Dzięki temu 
widzowie dosłownie widzą, w jaki sposób zmagania Stasia z Nogą utrudniają chłopcu
funkcjonowanie w szkole oraz kontakty z matką i rówieśnikami. 
Noga zostaje obdarzona własnym, silnym charakterem, często więc sprzecza
się z chłopcem na temat tego, w jaki sposób urządzony jest świat. Taka forma 
przedstawienia pozwala uwidocznić zależności między bohaterami. Ambiwalentna 
relacja początkowo dopuszczająca współistnienie Stasia i Nogi z czasem diametralnie 
jednak zmienia swój charakter. W kulminacyjnym momencie spektaklu, czyli chwili 
amputacji pojawia się poruszające pytanie o tożsamość chłopca: czy Staś będzie tym
 samym Stasiem bez Złej Nogi?
Część opowiadanej na scenie historii to wytwór dziecięcej wyobraźni, 
co uwypukla relatywność postrzegania dobra i zła. Wybrzmiewa to już w początkowej 
sekwencji spektaklu, w której aktorzy dokonują podziału dni w życiu Stasia na dobre, 
gorsze i złe. Z ich wypowiedzi wynika, że to, co dla mamy Stasia stanowi problem – złe 
samopoczucie syna, puchnąca noga, zepsuty wózek – dla chłopca jest rzeczą 
pozytywną. Nie musi on przecież wtedy iść do szkoły i może  grać na konsoli. 
Podobnie działa to w pozostałych wątkach odnoszących się bezpośrednio 
do niepełnosprawności chłopca. Dla niego Zła Noga nie jest czymś jednoznacznie 
niedobrym, czasem wręcz budzi ona w chłopcu euforię. Dzięki niej fantazjuje,
że ma wyjątkowe zdolności i utożsamia się z postaciami komiksowych 
superbohaterów. Przykłady te stanowią dowód na nieograniczoną zdolność dziecięcej 
psychiki do przekształcania skomplikowanych aspektów rzeczywistości w proste,
czasem naiwne wyobrażenia, co ułatwia proces życiowej adaptacji.
Ważnym wątkiem w spektaklu jest również przedstawienie walki mamy Stasia 
z systemem, urzędami i instytucjami pomocy wymuszoną trudną sytuacją socjalną 
kobiety samodzielnie wychowującej dziecko z niepełnosprawnościami. Wątek ten 
znacznie wzbogaca opowieść i pozwala odczytywać ją na różnych poziomach 
w zależności od wieku widza. Spektakl, jak wskazują sami twórcy, jest adresowany 
do dzieci, młodzieży i dorosłych. Rzeczywiście, każda ze wspomnianych grup 
jest w stanie znaleźć w opowiadanej na scenie historii coś dla siebie. Każdy odbiorca 
zostanie potraktowany z szacunkiem i bez infantylizacji. Świadczy o tym, choćby fakt, 
że mama Stasia pali papierosy.  Dzięki temu jest portretowana kompleksowo, zarówno 
z dobrej jak i złej strony. Jednak niektóre zabiegi, na przykład wykorzystanie 
nostalgicznych nagrań wideo z dzieciństwa w latach 90. XX wieku, stwarzają ryzyko 
rozbicia wewnętrznej struktury spektaklu. Ich specyficzny wizualny język jest bowiem
możliwy do odczytania tylko przez niektóre grupy. 

Weronika Kułacz
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Staś nie będzie Stasiem bez złej nogi

Spektakle dla młodzieży to dla twórców grząski grunt. Współczesną młodzież tworzą 
dziś różnorodne osobowości – niektóre z nich charakteryzuje dziecięca naiwność inne 
odznacza dorosła już refleksja. Przygotowując więc spektakl dla tej grupy łatwo 
popaść albo w natrętny dydaktyzm albo w nieznośny banał. Pułapek tych unikają 
twórcy Stasia i Złej Nogi, przedstawienia opartego na komiksie Tomasza SPELLA
Grządzieli w reżyserii Bartłomieja Błaszczyńskiego.
Udaje się to przede wszystkim dzięki podwójnemu kodowaniu treści. Przedstawienie 
opowiada historię nastoletniego chłopca (Dawid Kobiela), który ma problemy z nauką 
i interakcjami społecznymi, przez co zamyka się w swoim wyimaginowanym świecie. 
Jego Zła Noga(Michał Rolnicki) istnieje w upersonifikowanej postaci jako jego starszy, 
bardziej doświadczony i zadziorny kolega. Oprócz niego na scenie pojawia się jeszcze 
matka (w tej roli rewelacyjna Katarzyna Błaszczyńska). W trójkę przedstawiają oni 
codzienne zmagania Stasia z piętrzącą kolejne trudności rzeczywistością. Robią 
to za pomocą wymyślnych choreografii symbolizujących rozmaite zależności między 
bohaterami i wzajemny wpływ, jaki na siebie wywierają. Cała historia opowiedziana 
jest za pomocą metafor, dlatego na scenie nie potrzeba pokazywać wózka
inwalidzkiego, kul czy leków. 
Mimo prostoty zastosowanych środków twórcy spektaklu zadbali o wysoki poziom 
estetycznej warstwy przedstawienia. Sztuka pięknie operuje światłem i kolorem, 
a fragmenty nostalgicznych amatorskich nagrań puszczanych z kaset VHS 
w połączeniu z chłodem syntezatorowego ambientu nadają fantazjom młodego 
Stasia onirycznego wydźwięku. Zaletą Stasia i Złej Nogi jest to, że przedstawienie jest 
skierowane do odbiorców w różnym wieku. Dorosły widz będzie śledził losy tragicznie 
przedstawionej nadopiekuńczej matki, która wypalając papierosa za papierosem 
walczy z bezdusznym systemem opieki społecznej. Młodszym widzom sprawi 
natomiast przyjemność fakt, że spektakl po części dzieje się w głowie głównego 
bohatera więc historia snuta jest w lekkiej, wypełnionej fantazyjnymi wizjami, formie. 
Dużym atutem spektaklu jest również postać Stasia, który obok trudności 
wynikających z codziennego życia z niepełnosprawnością przeżywa także typowe 
dla swojego wieku problemy związane z dojrzewaniem.
Staś i Zła Noga to zatem próba przepisania dramatu niepełnosprawności na język 
dziecięcej fantazji. Opowiadana historia jest co prawda prosta, ale można spojrzeć 
na nią z różnych perspektyw a to nadaje odbiorowi przedstawienia dynamiki. Twórcom 
i twórczyniom udaje się więc sprawnie odnaleźć w trudnym zadaniu tworzenia
spektaklu dla młodzieży.

Wojciech Siwik
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