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Szanowni
Państwo,
zapraszamy do lektury pierwszego w tym roku
informatora „ZAiKS. Teatr. Nowości”. Znajdą w nim
Państwo garść spośród tekstów zarejestrowanych
w naszej bibliotece w grudniu 2020 roku.
Tym razem szczególną uwagę zwracamy na nowe
utwory rodzimych autorów.

Włodzimierz Bolecki
PO PRZERWIE
Słuchowisko. Lata 80. ubiegłego wieku. Wiktor Rubin, opozycjonista,
przyjeżdża do rodzinnego Mielnika na ślub kuzynki. Powrót uruchamia wspomnienia i zmusza do ich weryfikacji. Małe miasteczko to
Polska w mikroskali. Rubin musi zmierzyć się z konformizmem,
ludzką małością i rozczarowaniem. Spotyka ludzi o zmarnowanym
potencjale, topiących swoje frustracje w alkoholu, kobiety i mężczyzn w samotności przeżywających rodzinne porażki i zawiedzione
uczucia. Są też energiczni, obrotni i dobrze ustawieni ludzie sukcesu,
którzy wykorzystają każdą okazję do zrobienia kariery i wydostania się
z dziury na końcu świata.
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Michał Buszewicz
KWESTIA TECHNIKI
Trzej pracownicy techniczni Starego Teatru stają się aktorami. Jarek,
Mirek i Irek w krótkich monologach opisują, w jaki sposób znaleźli się
w teatrze, jakie wyzwania przynosi ta praca i jak patrzą na teatr
i sztukę, którą współtworzą. Całość jest złączona klamrą technicznych mikroperformansów z udziałem maszynerii teatralnej. Dramat
pokazuje złożoność teatralnego mechanizmu i pracy, którą wiele
osób musi wykonać, by widzowie mogli nagrodzić grupę aktorów
brawami za udane przedstawienie.
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Rafał Dziemidok
SKOPUJĄC KOŁDERKĘ

Beata Szreder
PARADYGMAT ZIMNA

Dialog sześciu postaci, które za każdym razem nazywają się A i B,
jest zapisem obyczajowego status quo społeczeństwa. Bohaterowie to
osoby w różnym wieku, które rozmawiają lub monologują na temat
swoich lęków i aspiracji. Postaci są uwięzione w kręgu niekończących
się rozmów, które prowadzą donikąd. Jest to jednak żywy zapis
współczesnego języka, figur i obrazów, które porządkują wyobraźnię
i otaczającą nas codzienność.

Opowieść o niemożności wyzwolenia się człowieka z ograniczeń
własnego umysłu i pragnień. Bohater – w zależności od oprawy
filmowej – znajduje się w pokoju hotelowym, na syberyjskiej
śnieżnej pustyni i w całkowitej ciemności wypełnionej jedynie
dźwiękiem. Jego monolog to zapis myśli człowieka, który jest
nastawiony na walkę o siebie: kontrolowanie upływu czasu,
odruchów, ciała, świadomości. Dramat z rozbudowaną warstwą
wizualną i choreograficzną jest zapisem wysiłku uwalniania się
z kolejnych potrzasków własnej wyobraźni.

Iwona Rusek
PANNA S
Słuchowisko. 12 grudnia ’81. Zosia i Jacek goszczą w swoim domu
Halinę i jej synka Pawełka. Następnego dnia kobieta i dziecko mają
wrócić do Radomia. Halina jest niespokojna. Jej mąż, „Solidarność”,
kazał zabrać syna na jakiś czas do Warszawy. Dorośli i dzieci na swój
sposób przeżywają strach przed niewiadomą. Kiedy następnego dnia
na ulicach pojawiają się czołgi, ukojenie przynosi śpiewana przez
wszystkich pieśń Jacka Kaczmarskiego Mury.

ZAiKS.TEATR

3

Magdalena Wleklik
KONSUL
Słuchowisko. Historia szpiegowska z okresu drugiej wojny światowej.
W polskim konsulacie w Stambule na agentkę Annę czeka konsul
Jerzy. Najprawdopodobniej doszło do „wsypy”, a jego zadaniem jest
zdekonspirować zdrajcę. Anna, mało prawdopodobnym zrządzeniem
losu, uciekła z „kotła” w Budapeszcie. Jednak jej relacja uzupełniona
o informacje, którymi dysponuje Jerzy, ujawnia bardziej złożoną
sytuację. Rozkazy generała Sikorskiego są jasne – nie chodzi o prostą
likwidację zdrajcy. Stawka tej gry jest znacznie wyższa.
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