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Z aczęło się oficjalnie – od przemówie-
nia rektora Akademii Teatralnej Andrzeja 
Strzeleckiego, który powitał wszystkich 

przybyłych na Festiwal. Wymienione zostały kraje, 
których reprezentanci przyjechali do Warszawy. 
Przegląd urozmaicały (wyświetlane na stojącym 
na scenie dużym, białym koniu) flagi kolejnych 
państw. Koń zresztą stanowił nie lada zagadkę 
dla większości osób na widowni – przyznaję, że 
sama zastanawiałam się, co też właściwie koń ma 
wspólnego z teatrem? Dlaczego to właśnie on tam 
stoi? Wątpliwości rozwiał rektor w dalszej części 
swojego przemówienia, kiedy zwrócił się do mło-
dych aktorów – mówiąc, że ich przyszłość roz-
pięta będzie pomiędzy słowami „Konie zajechały” 
a „Królestwo za konia” - spostrzeżenie nie tylko 
błyskotliwe, ale i trafne. Koń został umotywowany.

Konie pojawiły się także w piosence Legenda 
wykonanej przez absolwentów Akademii Teatral-
nej w Warszawie. Wydaje mi się, że była ona naj-
słabszym punktem programu, nie ze względu na 
wykonanie, które było naprawdę piękne i któ-
remu nic nie można zarzucić, ale przez to, że jej 
poważny nastrój nie pasował do raczej nieformal-
nej całości uroczystości. Tym bardziej, że po prze-
mówieniu Cezarego Morawskiego, dyrektora arty-
stycznego festiwalu, studenci  Akademii wykonali 

na klaksonach „dżingiel festiwalu” – tym razem 
już bez konia, ale za to z gąską (Gdybym ci ja 
miała…).

Zwieńczeniem ceremonii otwarcia był pokaz spek-
taklu MAPA wyreżyserowanego przez Andrzeja 
Strzeleckiego. Bohaterami spektaklu jest młode 
małżeństwo z polskiej prowincji, które odkrywa, 
że pod postacią wszystkiego, czego używają na 
co dzień, przychodzi do nich świat (drut do biu-
stonosza z Irlandii, bawełna na ubrania z Afryki 
przetwarzana w fabryce w USA, grecki ser feta, 
którego opakowanie zostało wyprodukowane jesz-
cze gdzieś indziej). Niestety, wkrótce ten świat 
w sposób jak najbardziej brutalny i bezpośredni 
wkracza w ich życie, by rozdzielić małżonków na 
zawsze. Choć kończy się smutno, jest to jednak 
spektakl dobrze podkreślający międzynarodowość 
Festiwalu.

Niniejszym – 6 MFST ITSelF został oficjalnie roz-
poczęty. Miejmy nadzieję, że wszystkie jego wyda-
rzenia będą tak samo barwne!   

Iga Kruk

Koń jaki jest, 
każdy widzi
O otwarciu 6. Międzynarodowego 
Festiwalu Szkół Teatralnych

Od oficjalnych uroczystości, takich jak otwarcie festiwalu teatralnego, oczekuje 
się wielu rzeczy. Nie powinny być długie, nudne, lecz w odpowiednich proporcjach 
łączyć powagę i szacunek dla zaproszonych gości z atmosferą entuzjazmu i spon-
taniczności. Wczorajsze otwarcie 6. MFST z całą pewnością spełniło wszystkie te 
oczekiwania.
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T h e  b e g i n n i n g  w a s  p r e t t y 
official – a speech given by the pro-
vost of the Aleksander Zelwerowicz   

Theatre Academy, Andrzej Strzelecki, 
welcomed all the guests of the Festival. 
He mentioned each country which has its 
representants in Warsaw. The presentation 
was made more  attractive by the national flags 
of these countries displayed on a huge, white 
horse put on the stage. By the way, the horse 
was a serious riddle for the audience – I admit I 
was also wondering what does the horse have 
in common with the theatre? What for was it 
put over there? All the doubts were resolved by 
the provost in the second part of his speech, 
when he addressed the young actors with a 
vision that their future will spread between 
the sentences ‘The horses have arrived’ and 
‘Kingdom for a horse!’. This remark was not 
only brilliant, but also apt. The white horse 
became intelligible.

The horses appeared also in the Legend - song 
performed by the graduates of the Theatre 
Academy in Warsaw, which was in fact the 
weakest point of the program. Not because of 
the realization (it was beautiful and nothing bad 
can be said about it), but due to the solemn 

atmosphere  that did not match a rather informal 
cha-racter of the ceremony. All the more that after 
the speech given by Cezary Morawski, the artistic 
director of the festival, the Theatre Academy 
students performed the jingle of the Festival – this 
time without the horse, yet with a goose (If only I 
had wings as a goose...). 

The final of the opening ceremony was a 
performance of the spectacle MAP directed by 
Andrzej Strzelecki. It was about a young marriage 
from the Polish province which discover that all the 
things they use every day bring them the world (a 
bra wire from Ireland, cotton for clothes from Africa 
with American processing, Greek fete cheese in 
a packaging that was produced yet somewhere 
else). Subsequently, this world in a very cruel and 
direct way invades their lives so as to divide them 
forever. Even though the ending is very sad, the 
spectacle well emphasizes the internationalism of 
the Festival. 

Hereby – the 6th ITSelF has been officially began. 
We hope each event of the Festival will be equally 
colourful!   

Iga Kruk, translated by Monika Riegel

A horse is a horse, of course
About the opening of the 6th International 
Theatre Schools Festival

There is a set of standard expectations towards such ceremonies as an opening 
of the theatre festival. Definitely, it should be neither too long nor boring, it has to 
combine in adequate proportions the solemnity and respect for the invited guests 
with the atmosphere of enthusiasm and spontaneity. Yesterday opening of the 6th 
ITSelF came up to all these expectations for sure.
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- W Pannach z Wilka grasz Wiktora Rubena, 
czterdziestoletniego mężczyznę, który po 
latach wraca do miejsca swoich corocznych 
wakacji. W jednej ze scen ujętych w opowia-
daniu, Wiktor próbuje wykreślić linię swojego 
życia, jednak dostrzega w nim luki. Piętna-
ście lat poza Wilkiem symbolizuje elipsa; sam 
bohater określa te lata jako „życie inne, skoń-
czone”. W niczym nie przypominasz Rubena. 
W jaki sposób młody aktor może zagrać taką 
postać?

- To nie jest łatwe zadanie. Podstawą pracy naszej 
i pani profesor Mai Komorowskiej było założenie, 
że każdy z nas ma w swoim życiu pewien obszar, 
którego mu żal, z powodu którego jest mu smutno. 
Staraliśmy się wyłowić z nas takie uczucia. 

- Maja Komorowska to nie tylko wybitna 
aktorka, ale również wymagający pedagog. Na 
czym polegała specyfika waszej współpracy?

- Pani profesor jest bardzo precyzyjna w tym, co 
robi. Dąży do stworzenia partytury zdarzeń, jest 
bardzo wrażliwa na prawdę sceniczną. Dba o 
każdy szczegół. Jeśli moja ręka kłamie, to pracu-
jemy nad tym, żeby przestała kłamać. Pani profe-
sor kieruje się dwiema kategoriami: coś jest albo 
prawdziwe, albo nieprawdziwe. Praca z nią jest 
koronkowa, powolna i szczegółowa. Pani profesor 
ceni pewien rodzaj subtelności, który również dla 
mnie jest bardzo istotny. Sądzę, że na tej płasz-
czyźnie dobrze się rozumiemy. Podoba mi się to, 
co Maja Komorowska proponuje mi jako nauczy-
ciel.

- Jednak zanim zacząłeś grać w spektaklach 
dyplomowych, musiałeś przede wszystkim 
dostać się do Akademii Teatralnej. Czy pamię-
tasz jeszcze te emocje, które obecnie towa-
rzyszą kolejnemu rocznikowi kandydatów na 
wydział aktorski?

- Tak. Oczywiście, moje oczekiwania wzglę-
dem szkoły uległy z czasem weryfikacji, o pewne 
rzeczy jestem mądrzejszy. Młody człowiek przy-
chodzi do szkoły z nadzieją i pasją, jednak często 
otrzymuje rozbieżne informacje co do tego, co jest 
dobre, a co złe. Może się łatwo pogubić. Ale w 
gruncie rzeczy udało mi się znaleźć coś dla siebie. 
Znaleźć drogę, którą chcę podążać. 

- A ta droga prowadzi na deski teatrów zawo-
dowych.

- Tak. Gram w musicalu w warszawskim OCH-
-Teatrze, a niedługo zacznę pracę w Teatrze 
Muzycznym w Gdyni, gdzie wcielę się w rolę Osła 
w musicalowej wersji Shreka. 

- Ostatni rok studiów, na którym przygotowu-
jecie spektakle dyplomowe, wiąże się również 
z udziałem w festiwalach. Tym razem gracie 
Panny z Wilka w ramach 6. MFST ITSelF. Jakie 
oczekiwania wiążesz z tym festiwalem?

- Najbardziej interesuje mnie spotkanie kultur, 
wymiana kulturowa. Nie interesują nas nagrody, 
nie interesuje nas prestiż. Piękna jest idea.  

Ewa Uniejewska

Znaleźć coś dla siebie
Z Kamilem Dominiakiem, studentem 
Akademii Teatralnej w Warszawie, 
rozmawia Ewa Uniejewska
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Ewa Uniejewska, translated by Monika Riegel

An interview with Kamil Dominiak,
a student of the Aleksander Zelwerowicz Theatre Academy,
by Ewa Uniejewska

To find something for yourself

- In Maids of Wilko you play Wiktor Ruben, a 
forty-year-old man who comes back to the 
place of his annual holidays after a long time. 
In one of the scenes of the story Wiktor tries 
to draw a line of his life, but he notices some 
gaps in it. Fifteen years beyond Wilko are 
symbolized by an ellipsis. The character calls 
these years as a ‘life different, completed’. You 
seem to have nothing in common with Ruben. 
How is it possible for a young actor to play 
such a character?

- This was not an easy task. The basic 
assumption of my and professor Maja 
Komorowska’s work was that everybody has a 
period in his life which he regrets, which makes 
him sad. We tried to pick up such feelings in us. 

- Maja Komorowska is not only an outstanding 
actor but also a demanding teacher. What was 
a specification of your cooperation?

- Professor Komorowska is very precise in what 
she does. She aims at creating a score of events, 
she is really sensitive to a stage truth and takes 
care of each detail. If my hand is lying, we work 
on making it truthful. The professor believes 
there are two categories: something is either true 
or untrue. Working with her is lacy, sluggish and 
detailed. Professor Komorowska appreciates a 
kind of subtlety that is crucial for me as well. I think 
this is our common ground. I like the things Maja 
Komorowska offers to me as a teacher. 

- Yet before you started to play in the diploma 
spectacles, you simply had to be accepted at 
the Theatre Academy. Do you still remember 
the emotions accompanying the next class of 
the applicant to the Acting Department?

- Yes, of course, even if my expectations towards 
the Academy were verified some time later, I am 
wiser in many aspects. A young man comes to the 
Academy with hope and passion, yet he often gets 
conflicting information on what is good and what 
is bad. One can easily get lost. Yet all in all I have 
managed to find something for myself. I found the 
path I want to follow. 

- And this path leads to the stages of 
professional theatres. 

- Yes. I play in a musical in Warsaw OCH-Theatre 
and soon I will start to work in the Musical Theatre 
in Gdynia, where I will play a role of the Donkey in 
the musical version of Shrek. 

- The last year of studies when you prepare 
your diploma spectacles is connected with 
taking part in the festivals as well. This time 
you play Maids of Wilko at the occasion of the 
6th ITSelF. What are your expectations towards 
this festival?

- I am mostly interested in a meeting of cultures, 
a cultural exchange. We do not care about the 
prizes, about prestige. What is beautiful is the 
idea.    
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N a pytanie, czym tak naprawdę jest Mię-
dzynarodowy Festiwal Szkół Teatralnych 
ITSelF, jest tylko jedna odpowiedź, obej-

mująca wszelkie możliwe aspekty tego wydarze-
nia. Festiwal to spotkanie i wynikający z niego 
dialog. Na przełomie czerwca i lipca Akademia 
Teatralna skupia wokół siebie miłośników teatru z 
całego świata, co jest okazją do zetknięcia się z 
niezwykle różnymi metodami pracy, jak i z różnymi 
sposobami patrzenia na teatr, aktora, reżysera. To 
idealny czas, by szukać nowych źródeł inspiracji, 
wyciągać wnioski z rozbieżności kulturowych, a 
przede  wszystkim uczyć się od siebie nawzajem.

Taką okazję stanowią warsztaty Wojciecha Urbań-
skiego poświęcone metodzie etiudowej Konstan-
tina Stanisławskiego oraz jego kontynuatorów. 
Ten sposób pracy aktora nad rolą jest wciąż mało 
popularny w Polsce, mimo że Stanisławski zgod-
nie uznaje się za jednego z największych reforma-
torów teatru. Istotą procesu twórczego jest odtwa-
rzanie przez aktora uczuć, myśli, impulsów. Liczy 
się autentyczność, która ma wynikać ze świado-
mości własnego ciała, umiejętnego korzystania z 
przestrzeni oraz z odpowiedniego prezentowania 
emocji. Aktor na scenie ma czuć to, o czym mówi 
i myśli. 

Wojciech Urbański podzielił się swoim doświad-
czeniem zdobytym w czasie studiów w Peters-
burgu. Próbował pokazać uczestnikom warszta-
tów, że prawdziwą magię teatru widać wówczas, 
gdy widz patrzy na świat istniejący w umyśle 
aktora, wierzy w każdą jego decyzję. Budowanie 
roli rozpoczyna się od pracy nad samym sobą. 
Zaprezentowanie na scenie wewnętrznej prawdy 
może się udać, jeśli aktor zna samego siebie, 
swoje możliwości fizyczne, sposób, w jaki reaguje 

na bodźce zewnętrzne. Niezwykle ważnym ele-
mentem jest odnalezienie się w przestrzeni, stwo-
rzenie wokół siebie świata, będącego odzwiercie-
dleniem pewnej, często niezwykle subiektywnej, 
rzeczywistości. Głównym narzędziem do stworze-
nia tych okoliczności jest wyobraźnia. Metoda Sta-
nisławskiego przypomina, jak wielki potencjał leży 
w ludzkim umyśle. Zdolny jest on do tworzenia 
nowych sensów, modyfikowania i przetwarzania 
zdobytych już informacji. Dlatego tak ważne jest 
doświadczenie, wchłanianie poszczególnych ele-
mentów otaczającego człowieka świata, kontakt z 
przyrodą i obserwacja innych ludzi. Aby czerpać 
z przeżyć, należy ich jak najwięcej zgromadzić. 
Punktem wyjścia dla Stanisławskiego była dzie-
cięca radość poznania, otwarcie się na świat. 

Uczestnicy warsztatów nie tylko mieli możliwość 
zapoznania się z teorią, ale również mogli spraw-
dzić założenia metody etiudowej w praktyce. Brali 
udział w szeregu ćwiczeń, opanowując podsta-
wowe narzędzia, którymi posługiwał się Stanisław-
ski, oraz przygotowywali krótkie etiudy. Z pewno-
ścią była to wspaniała okazja, by zrobić pierwszy 
krok do samopoznania. Co ciekawe, po raz pierw-
szy w ramach MFST ITSelF, Akademia Teatralna 
uruchomiła warsztat teatralny, w którym uczestni-
czyli nie tylko zawodowi aktorzy czy studenci Aka-
demii, ale również osoby często nie związane na 
stałe z teatrem, amatorzy. Wszyscy zgodnie twier-
dzili, że zorganizowane przy okazji festiwalu spo-
tkanie jest świetną okazją do zdobycia wiedzy 
oraz spróbowania czegoś nowego, co do tej pory 
było im znane głównie z teorii.  

Dorota Sech

Grać, żeby nie grać
Relacja z warsztatu Wojciecha 
Urbańskiego Stanisławski wiecznie żywy
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T here is only one answer for the question 
what the ITSelF in fact is that embraces 
all the possible aspects of this event. 

The Festival is a meeting and, what follows, the 
dialogue. At the turn of June and July, the 
Theatre Academy gathers theatre lovers from the 
whole world, which gives a chance to meet both 
various methods of work and various outlooks on 
the theatre, an actor, a director. This is an ideal 
time to look for the new sources of inspirations, 
draw conclusions from the cultural discrepancies, 
and above all – to learn from each other. 

One of such opportunities was a workshop by 
Wojciech Urbański dedicated to the Konstantin 
Stanislawski’s and his followers’ etude method. 
This means of working on a role by an actor 
is still hardly popular in Poland, even though 
Stanislawski is unanimously acclaimed one of the 
greatest reformers of the theatre. The essence 
of the creation process is a reconstruction of 
the feelings, thoughts and impulses by an actor. 
What counts is authenticity which should stem 
from the consciousness of own body, the ability to 
use space skilfully and a proper expression of the 
emotions. An actor on the stage has to feel what 
he talks and thinks about. 

Wojciech Urbański shared his experience gained 
during his studies in Petersburg. He tried to 
proove the participants of the workshop that 
a real magic of the theatre is visible when an 
audience watches the world existing in a head 
of an actor and believes in each of his decisions. 
Construction of a role begins with self-improvement. 
Presentation of the inner truth on the stage can 
be succesfull only if an actor knows himself, 
his physical abilites and a way he reacts to the 

external stimuli. What is extremely important 
is to find one’s place in a space, to create a 
surrounding world being a reflection an 
ext raord inar i ly  sub jec t ive  rea l i ty.  The 
essential tool to create these conditions is 
imagination.Stanislawski’s method reminds us 
how huge potential lies in the human mind. It is 
capable of creating new senses, of modifying 
and processing already acquired information. 
That is why an experiencing, absorbing particular 
elements of a surrounding world, having 
contact with nature and observing the other people 
is of so much value. To seize the experience, 
one has to collect as much of it as possible. The 
starting point for Stanislawski was a childish joy of 
cognition, opening oneself for the world. 

The participants of the workshop had an 
opportunity to become familiar with a theory 
and to try the assumptions of the etude 
method in practice. They took part in a set of 
activities leading to mastering the elementary tools 
Stanislawski used to use and prepared their 
own short etudes. For sure it was an excellent 
occasion to make the f i rst  step to a 
self-knowledge. Interestingly, for the first time 
the Theatre Academy offered a theatre 
workshop engaging not only the professional 
actors or students of the Academy, but also people 
often not connected with the theatre, amateurs. All 
of them unanimously stated that such a meeting 
organized at the occasion of the Festival was an 
amazing opportunity to gain knowledge and to try 
something new, so far familiar to them only in a 
theory.  

Dorota Sech, translated by Monika Riegel

To play for not playing
account of the workshop 
Stanislawski everliving by Wojciech Urbański
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- W Akademii Teatralnej wciąż trwają egzaminy 
wstępne na wydział aktorski. Ty te doświad-
czenia masz już dawno za sobą. Czy Twoje 
oczekiwania względem Akademii dużo różniły 
się od tego, z czym spotkałaś się, wchodząc w 
jej progi?

- Na wydział aktorski dostałam się za pierwszym 
razem. Przyznam szczerze, że nie byłam przygo-
towywana do egzaminów wstępnych przez kogoś, 
kto by dokładnie wiedział, czego się na tego typu 
egzaminach oczekuje od kandydata. 

- Czyli weszłaś w żywioł, którego wcześniej w 
ogóle nie znałaś.

- Tak. Weszłam w ten żywioł zupełnie nieświado-
mie. Miałam poczucie, że czegoś będą ode mnie 
oczekiwać i po części oczywiście spodziewałam 
się, co to może być. Jednak nie do końca wiedzia-
łam, co powinnam zrobić, by ich oczekiwania speł-
nić, zadowolić ich. Dlatego miałam w sobie sporo 
luzu. Wychodząc z sali nie wiedziałam, czy komi-
sja rozpatruje mnie jako potencjalnego studenta 
tej szkoły.

- Pozostał ci ten luz? Czy jednak gubi się go w 
trakcie kolejnych lat studiów?

- Wydaje mi się, że to nie chodzi o luz. Traci się 
jednak jakąś świeżość, naiwność w byciu na 
scenie.

- Już podczas studiów?

- Tak. Na studiach z czasem zaczynasz rozumieć, 
co jest ewidentnym błędem na scenie, a co staje 
się dla niej w jakiś sposób interesujące. Mate-
ria sceniczna, to, co dzieje się na scenie, nie jest 
oczywiście do końca wymierne, ale pewne rzeczy 
trzeba wiedzieć, bo tego uczą w szkole. To pozba-
wia nas autentycznej beztroski w byciu na scenie. 
Wiele rzeczy przestaje być naiwnych, stają się 
raczej staranne, usystematyzowane. 

- Wyuczone.

- Właśnie. Oczywiście każde z nas jest inne i stara 
się o zachowanie na scenie swojej indywidualno-
ści. Z tej szkoły nie wychodzą identyczne aktorki 
i identyczni aktorzy. Każdy ma swoją własną 

Ewa Uniejewska

Chłonąć
jak najwięcej
Z Martą Kurzak, studentką 
Akademii Teatralnej w 
Warszawie, rozmawia Ewa 
Uniejewska
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- Entry exams on the Acting Department of the 
Theatre Academy are still lasting. You have 
gone through it a long time ago. Did your 
expectations towards the Academy differ from 
what you met while entering?

- I was accepted on the Acting Department 
applying only once. To be sincere, I was not 
prepared by a person who could know exactly 
what to expect at this kind of exams as a 
candidate. 

- So, you went into an element you did not 
know before. 

- Yes, I went into it totally unconsciously. I 
was aware of the fact that they will expect 
something from me and partly I knew what it was. 
Yet I did not know what to do so as to fulfill these 
expectations, to satisfy them. As a result I was at 
ease. When I left the room I did not know whether a 
commission considered me as a potential student 
of this school. 

- Are you still at ease or did you loose it in the 
course of studies?

- I think it is not about being at ease. Yet one 
looses a kind of freshness, naivety in being on the 
stage. 

- During the studies?

- Yes, during the studies you realize what is an 
evident mistake on the stage and what becomes  
somehow interesting on it. The matter of the scene 
and what happens on it – these are the things not 
fully measureable, but one has to know certain 
things, because it is taught at school. It deprives 
us of some kind of carelessness in being on the 
stage. Many things are no longer simple-minded, 
they become thorough and systematized. 

- Studied. 

- Indeed. Of course each of us is different and 
tries to protect own individuality. This school  

Ewa Uniejewska, translated by Monika Riegel

An interview with Marta Kurzak, 
a student of the Aleksander Zelwerowicz Theatre Academy, 
by Ewa Uniejewska

To absorb as much as possible



10 28.06.2011

wrażliwość podyktowaną własnym doświadcze-
niem. Wydaje mi się, że to jest szalenie ważne, by 
zachować tę świeżość, naturalność.

- W szkole masz kontakt z autorytetami, wybit-
nymi twórcami polskiego teatru. Jak podcho-
dzisz do pracy z nimi? Patrzysz krytycznym 
okiem na ich propozycje, czy raczej starasz się 
chłonąć ich słowa? 

- Raczej wybrałam taką drogę, by chłonąć. Chło-
nąć jak najwięcej, a potem być może uda mi się 
z tego wypracować swój sposób na teatr. Staram 
się być otwarta, by nie odrzucić czegoś pochop-
nie.

- Przy spektaklach dyplomowych pracowali-
ście z różnymi reżyserami. Jak wspominasz tę 
współpracę? Jednak gotowe spektakle, spek-
takle dyplomowe, różnią się od wcześniej-
szych etiud czy egzaminów z poszczególnych 
przedmiotów.

- Faktycznie, to duża różnica, ale bardzo przy-
jemna. Cieszyłam się, że mogliśmy skupić się na 
jednej rzeczy, przez półtora miesiąca pracować 
nad czymś jednym, bardzo konkretnym. Mogłam 
oddać się temu w pełni. To ważne doświadczenie, 
pewna próba podsumowania tego, czego się do 
tej pory nauczyliśmy. Ale prawdziwa weryfikacja 
przychodzi po szkole.

- Co prawda jeszcze jesteś studentką, ale już 
zaczynasz grać na deskach teatrów zawodo-
wych. Jak odnajdujesz się w strukturach insty-
tucji, jaką jest teatr?

- Zostałam bardzo miło przyjęta i mam dobre 
warunki pracy. Udaje mi się dobrze dogadywać z 
ludźmi, z którymi pracuję.

- Czy Akademia Teatralna dobrze przygotowuje 
do tej pracy? Czy jednak pewne rzeczy stano-
wiły dla ciebie zaskoczenie?

- Na tyle, na ile może przygotować, to przygoto-
wuje. Chociaż w Akademii, nawet podczas pracy 
nad spektaklami dyplomowymi, byłam przyzwy-
czajona, że mamy dużo czasu. Mogliśmy swobod-
nie próbować, czas nie był ograniczony. W teatrze 
zawodowym miałam poczucie, że jest go o wiele 
mniej. Wydawało mi się, że będzie jakiś spokój w 
tym wszystkim. A tego nie było.

- Teatr, w którym grasz, kojarzony jest raczej 
z klasycznym repertuarem. Czy to są sztuki, w 
których się odnajdujesz, czy jednak wolałabyś 
zagrać w czymś bardziej „nowatorskim”?

- Staram się na nic nie zamykać. Ale rzeczywi-
ście, ten profil, jaki ma Teatr Polski, zdecydowanie 
mi odpowiada. Chociaż chciałabym wszystkiego 
spróbować. Aktor powinien za wszelką cenę wal-
czyć o to, żeby mieć szerokie emploi, żeby obsa-
dzano go w różnego rodzaju repertuarze.

- Spektakle dyplomowe, w których brałaś 
udział, zostały dostrzegane i nagradzane na 
festiwalach. Teraz przyszła pora na MFST 
ITSelF. Jak wspominasz tego typu imprezy i z 
jakimi oczekiwaniami wiąże się dla Ciebie ten 
festiwal?

- Chciałabym przede wszystkim obejrzeć jak naj-
więcej spektakli, zobaczyć tyle, ile się da. Na 
pozostałych festiwalach nie miałam takiej możli-
wości. Jestem bardzo ciekawa.   
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is not a source of identical actors and 
identical actresses. Everybody has his own 
sensitivity formed by  his former experience. I believe 
it is very important to preserve this freshness, 
naturalness. 

- In the Academy you are taught by the 
authorities, distinguished artists of the Polish 
theatre. What is your approach towards 
working with them? You look at their offers 
with a critical eye or are you rather willing to 
absorb their words?

-  I  th ink  I  have chosen a  path  o f 
absorbing. To absorb as much as possible, maybe 
eventually I will manage to elaborate my own idea 
of the theatre. I do my best to be overt and not to 
reject something precipitously. 

-  W h i l e  m a k i n g  y o u r  d i p l o m a 
spectacles you used to work with many 
directors. What are your memories of this 
cooperat ion? Probably the f in ished 
spectacles, diploma spectacles, differ 
from the previous etudes or exams on 
particular courses. 

- There was in fact a great difference, yet it 
was really enjoyable. I was happy that we 
could concentrate on one concrete thing and 
work on it through one and a half a month. 
I could fully devote myself to it. It was an 
important experience, a kind of summary 
for what we have learned so far. Yet a real 
verification comes after graduating from the 
school. 

- Although you are still a student, you 
have started working on the stage of a 
professional theatre. How do you fell with this 
kind of institution?

- I got a really warm welcome and I have 
good work conditions. I can easily reach an 
agreement with the other actors.

- Do you think the Theatre Academy offers a 
good preparation for this work or were you 
surprised with some things?

- It prepares us as much as it can. But at 
the Academy, even while working on our 
diploma spectacles I was accustomed to the 
fact that we had a lot of time. We could make 
rehearsals  freely, there was no time limits. In 
the professional theatre I had a feeling that I 
have much less time. I expected some kind of 
tranquility, but I did not get it. 

- The theatre you work in is associated with 
a rather classical repertoire. Do you enjoy 
playing in such kind of spectacles or would 
you prefer something more ‘innovative’?

- I try to be overt for everything. Yet you are 
absolutely right, the Polish Theatre has a 
profile that suits me fine, even if I would like to try 
everything. An actor should do everything he can 
to have a wide emploi, to be employed in different 
kinds of repertoire. 

- The diploma spectacles you took part 
in was noticed and rewarded at many 
festivals. Now it is a time for ITSelF. How do 
you remember the events of this kind and 
what expectations do you have towards this 
festival?

- First of all I would like to watch as many 
spectacles as possible. At the other festivals I 
could not afford it. I am very curious.   
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P orcelana, solidne drewno i koronki, biel, 
beż i róż – wszystko estetyczne i miłe dla 
oka. Międzywojnie takie, jakie pamiętamy 

i jakie chcemy pamiętać. Czar Wilka i innych dwor-
ków leży w niedomówieniu. 

Zawiesić głos zamiast krzyknąć, przystanąć 
zamiast zamilknąć, musnąć zamiast rozebrać – 
oto sekret aktorstwa świadomego i oszczędnego, 
sekret sztuki rozmiłowanej w brzmieniu takich 
słów jak estetyzm, erotyzm, intelektualizm. Poka-
zanie i nauczenie takiej sztuki aktorów-studentów 
warszawskiej Akademii Teatralnej było przedsię-
wzięciem szczytnym i godnym szacunku, ale nie 
mogę powiedzieć, aby jego rezultat był szczegól-
nie zachwycający.

Wbrew zapewnieniom realizatorów, nie udało się 
przełożyć emocji i rozbudzonych oczekiwań doj-
rzałych bohaterów Panien z Wilka na język i ciele-
sność młodych aktorów. Pamięć i tęsknota, które 
wypełniają tekst Iwaszkiewicza, pojawiają się rów-
nież w spektaklu. Dzieje się to jednak raczej poza 
aktorami niż dzięki nim. Chęć zatrzymania mija-
jącego czasu symbolizuje aparat, który przywozi 
ze sobą na wakacje Wiktor (Kamil Dominiak). 
To pewien naddatek względem Iwaszkiewicza, 
który w opowiadaniu ograniczył bagaż bohatera 
do dwóch koszul w teczce i krawata na zmianę. 
Bohaterowie co rusz wykorzystują aparat, zamie-
rają w stylizowanych kompozycjach, opromienieni 
światłem, które na chwilę (dłuższą oczywiście, by 
wywołać nastrój kontemplacji) zmienia się i przy-
pomina migawkę sprzętu fotograficznego. Tym 
sposobem rekwizyt zamienia się w wytrych, który 
przejmuje rolę, jaką powinni odegrać aktorzy.

Brak doświadczenia i odpowiedniej ilości lat na 
karku miało również zastępować wplecenie w 
spektakl sekwencji muzycznych ze znakomitego 
filmu Andrzeja Wajdy. Zabieg ten jednak bardziej 
zaszkodził, niż pomógł. Młodzi aktorzy, którzy 
na miarę swoich możliwości próbowali tworzyć 
własne wizerunki bohaterów Iwaszkiewicza, wpa-
dają w tych scenach w koleiny metod poprzedni-
ków. Nie widać w tym ani dystansu, ani jasnego 
pomysłu, ani nawet mistrzowskiego skopiowania. 

Udało się jednak stworzyć jedną postać wspaniałą 
i pełnokrwistą – niepodobną do filmowego pierwo-
wzoru - Tunię. Grająca tę rolę Marta Kurzak wspa-
niale oddaje zarówno pierwsze budzące się w 
młodej dziewczynie uczucia i namiętności, jak rów-
nież zdominowanie i podległość wobec starszych 
sióstr. Kreacja aktorki idzie nieco wbrew tekstowi 
oryginału, gdzie Tunia raczej szydzi z przelot-
nych uczuć Wiktora i jego nieustannych nawrotów 
wspomnień.  Nie jest to oczywiście zarzut, raczej 
atut w świadomej grze z tekstem.

Reszta obsady radzi sobie nieco gorzej. Gesty, 
które miały budować „tkankę scenicznej obecno-
ści” są raczej schematyczne i zbytnio wystudio-
wane, nastawione na komunikowanie abstrakcyj-
nych znaczeń, a nie bycie w roli. Być może to tekst 
nie o nich, być może to tekst nie dla nich, choć 
sama próba – trzeba przyznać – szlachetna.  

Michał Rogalski

Tekst nie o nich
O Pannach z Wilka w reż. Mai 
Komorowskiej z Akademii 
Teatralnej w Warszawie
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P orcelain, solid wood and lace, 
whiteness, beige and rouge – all 
aesthetic and pleasing. The Interwar 

as we remember and want to remember. The 
charm of Wilko and the other manors lies in the 
ambiguity. 

To  suspend  one ’s  vo i ce  i ns ted  o f 
screaming, to stop instead of becoming silent, to 
skim instead of undressing – this is a secret of acting 
consciously and frugally, secret of art enamoured 
of  sound of such words as aesthetics, eroticism, 
intellectualism. Presenting it and teaching the 
actors – students of the Theatre Academy in 
Warsaw - such an art was an eterprise noble and 
worth respect, yet I cannot acclaim its result as 
particularly admirable. 

Contrary to the claims of the real iza-
tors, they did not succeed in translating the 
emotions and  awoken expectations of the mature 
characters from the Maids of Wilko into a language 
and bodies of the young actors. Memory and 
longing which fill the text by Iwaszkiewicz appear 
in the spectacle as well. However, it happens 
rather beyond the actors than thanks to them. A 
desire to stop the passing time is symbolised by 
the camera brought to the holidays by Wiktor 
(Kamil Dominiak). It is a certain surplus in regard 
to Iwaszkiewicz, who limited the character’s 
baggage to two shirts in  a briefcase and 
a tie for a change in his story. The actors 
numerously uses the camera, freezing in the stylised 
compositions, radiant with light which in a while 
(of course a long while to create an atmosphere of 
contemplation) changes and resembles a 

shutter of the photographic utensil. This way the 
prop transforms into a pass-key that takes over a 
role that ought to be played by the actors. 

A lack of experience and maturity  was supposed 
to be replaced also by the musical sequences 
from the splendid film by Andrzej Wajda. However, 
this operation did harm more than  helped. The 
young actors who tried to create an image of the 
Iwaszkiewicz’s characters as much as possible, in 
these scenes fall into ruts of their predecessors’ 
methods. There is neither distance nor a clear 
concept, or even a masterly copying. 

Nevertheless, one personage was successfully 
created as gorgeous and full-blooded – unlike its 
film prototype – it was Tunia. Marta Kurzak, who 
plays this role, magnificently performs both the 
initial feelings and passions awakening in the 
young girl and domination and submission 
towards the older sisters. The actress’ creation 
goes slightly in spite of the text, where Tunia 
rather mocks Wiktor’s fleeting feelings and his 
continuous returns of the memories. Of course it is 
not an objection, rather an asset of the conscious 
play with the text. 

The rest of the cast manages slightly worse. The 
gestures that were intended to built a ‘tissue of 
the presence on stage’ are rather schematic and 
too much studied, oriented at communicating the 
abstract events, not being in a role. Maybe this 
was not the text about them, maybe not for them, 
even if the idea itself – noble.  

Michał Rogalski, translated by Monika Riegel

The text not about them
on Maids of Wilko directed by Maja Komorowska 
from the Theatre Academy in Warsaw
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K rakowska Państwowa Wyższa Szkoła 
Teatralna im. Ludwika Solskiego zawi-
tała do Warszawy z jedną z najpopu-

larniejszych komedii Aleksandra Fredry. Śluby 
panieńskie to utwór mocno zakorzeniony w świa-
domości polskiego widza. Za każdym razem, 
gdy twórcy sięgają po dramat, muszą liczyć się z 
tym, że odbiorca ma w stosunku do tekstu pewne 
oczekiwania i przychodzi do teatru z konkretnym 
nastawieniem. Czy Śluby w reżyserii Wojciecha 
Kościelniaka sprostały temu zadaniu?

Słowo w komedii Fredry jest bardzo żywe, 
barwne, bawi wieloznacznością. Sprawnie skon-
struowane dialogi idealnie oddają napięcie, które 
rodzi się podczas gry toczącej się na scenie. 
Oto Klara i Aniela, natchnione doświadczeniem 
zaczerpniętym z sentymentalnej literatury, posta-
nawiają złożyć przysięgę i na zawsze pozostać w 
stanie panieńskim. Tymczasem gdzieś obok krążą 
Gustaw i Albin, mający w stosunku do dziewcząt 
zupełnie inne plany… 

Krakowskie Śluby inspirują się tekstem, ale 
czasem trudno wychwycić spójną historię. To nie 
słowo jest najważniejsze, ale ruch, gest, wokal 
aktora. Z pewnością już sam punkt wyjścia jest 
nieoczekiwany – Śluby to musical. Musical, który 
zachwyca swoją plastycznością. Z prostej sceno-
grafii udało się stworzyć niezwykle „intensywną” 
rzeczywistość. Wyraźnie widać, że aktorzy uczest-
niczą w otaczającej ich przestrzeni, bawią się 
rekwizytem. Akcja została przeniesiona w świat 

owadów. Fakt ten zdradzają bardzo subtelne 
aluzje, chociażby o wiele za duże przedmioty, z 
których korzystają „owadzi” bohaterowie czy prze-
komiczna postać sługi Jana – wyraźnie wystyli-
zowana na ruchliwą muchę. Widać bardzo dużą 
pracę aktorów nad ciałem. Każdy ruch zdaje się 
być przemyślany, a na całość patrzy się bardzo 
przyjemnie.

W tym światku Gustaw snuje swoje sieci, wikła-
jąc miłosną intrygę. Tańcząc i śpiewając, ośmie-
sza postanowienie Anieli i Klary, które wskutek 
jego działań lgną do znienawidzonych mężczyzn 
jak ćma do światła. Pozostaje jednak wrażenie, że 
sens w żaden sposób nie wynika z tekstu sztuki. 
Spektakl wiele na tym traci. Przede wszystkim 
została mu odebrana dawka dobrego humoru. 
Muzyka zdaje się zagłuszać istotę konfliktu i choć 
jest bardzo ciekawa, nadbudowująca aurę tajem-
niczości wokół wydarzeń na scenie, to za mało 
w niej różnorodności. Momentami prowadzi to do 
znużenia i nie pozwala skupić się na spektaklu. 

Kościelniak proponuje oryginalną interpretację 
komedii Fredry. Aktorzy wydziału wokalno-aktor-
skiego PWST w Krakowie stworzyli na scenie war-
szawskiego teatru Studio piękny, misternie wykre-
owany obrazek, na który aż  miło popatrzeć.  

Dorota Sech

Gustaw, Gustaw,
lep na muchy
o Ślubach w reż. Wojciecha 
Kościelniaka z PWST w Krakowie
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T he Ludwik Solski State Drama School 
in Cracow visited Warsaw with one 
of the most popular comedies of 

Aleksander Fredro. Maiden Vows is a work 
strongly rooted in the conciousness of the 
Polish audience. Each time when the artists 
reach for this drama, they have to be aware 
of the addresse’s expectations towards the 
text, as he comes to the theatre with a certain 
attitude. Did the Vows directed by Wojciech 
Kościelniak cope with this task?

A word in Fredro’s comedy is very lively, vivid, 
it plays with ambiguity. Skilfully constructed 
dialogues ideally depict a tension born during the 
play on the stage. Here Clara and Aniela, inspired 
by an experience derived from the sentimental 
literature, decide to take the oath and rest in 
maidenhood forever. Meanwhile, somewhere 
nearby appear Gustaw and Albin, who have a 
totally different plans towards the girls...

The Cracow Vows are inspired by the text, yet 
sometimes it is difficult to pick up a coherent 
story. What becomes most important is not a 
word but the motion, gesture, vocal of the actor. 
Surely even the starting point is unexpected – 
Vows is a musical. Musical which delights with its 
plasticity. Out of a very simple scenography it 
manages to create an extraordinarily ‘intensive’ 
reality. It can be easily noticed that the actors 
participate in the surrounding space, they play with 
the props. The action was transfered to the world 

of insects. This fact is revealed by the subtle hints, 
such as too big objects used by the characters or 
extracomical figure of Jan – distinctively stylised 
on a lively fly. What can be seen is a great work 
of the actors on their bodies. As an effect - each 
movement becomes well-considered and the sum 
is pleasant to watch. 

In this real i ty Gustaw spins his nets, 
entangling a love intrigue. By dancing and singing 
he makes fun of Aniela and Klara’s vows, who in a 
consequence of  his plan cling to the hated men 
as a  moth to the light. However, we are left with 
an impression that this sense does not stem from 
the text of the play at all. The spectacle looses 
much in this. Above all - it was deprived of a 
certain dose of humour. Music seems to deaden 
the matter of the conflict and even though it is very 
interesting and adds to an atmosphere of 
mysteriousness on the stage, i t  is not 
var ied enough.  From t ime to t ime i t 
leads to fat igue and does not let  us 
concentrate on the spectacle. 

K o ś c i e l n i a k  o f f e r s  a n  o r i g i n a l 
interpretation of Fredro’s comedy. The actors of the 
vocal-acting department of the Ludwik Solski State 
Drama School in Cracow created on the stage 
of Warsaw Studio Theatre a beautiful and finely 
invented picture, so pleasant to look at.  

Dorota Sech, translated by Monika Riegel

on the Vows directed by Wojciech 
Kościelniak from the Ludwik Solski 
State Drama School in Cracow

Gustaw, Gustaw, the flypaper
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