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„Karakonia. Pieœni wed³ug Schulza” –
spektakl muzyczno-plastyczny
na motywach „Sklepów cynamonowych”
Brunona Schulza
„Karakonia. Pieœni wed³ug Schulza” to przedstawienie muzyczno-plastyczne powsta³e z inspiracji opowiadaniami Brunona Schulza z tomu „Sklepy cynamonowe”.
Twórczoœæ pisarza, który przyjaŸni³ siê z najwiêkszymi postaciami polskiej kultury
w okresie miêdzywojnia – m.in. Gombrowiczem, Witkacym czy Na³kowsk¹ – jest
jednym z najbardziej oryginalnych zjawisk w polskiej literaturze. Wielokrotnie by³a
inspiracj¹ dla artystów z ró¿nych dziedzin sztuki na ca³ym œwiecie. Na jej kanwie
powsta³ s³ynny film Wojciecha Hasa „Sanatorium pod Klepsydr¹”, czêœciowo
animowana „Ulica Krokodyli” Stephena i Timothy'ego Quayów, dziesi¹tki
przedstawieñ teatralnych, m.in. znakomity spektakl „Ulica Krokodyli” brytyjskiego
Teatru Complicite w re¿. Simona McBurneya.
W gdañskim spektaklu wykorzystane zosta³y utwory poetyckie Leszka Pietrowiaka
z tomu „Œwiat wed³ug Schulza”. Muzykê do nich, bêd¹c¹ fuzj¹ brzmieñ rockowych,
elektronicznych i akustycznych napisa³ Marcin Kulwas, pochodz¹cy z Trójmiasta
kompozytor i gitarzysta. Œpiewa aktorka Miniatury Edyta Janusz-Ehrlich, która jest
równie¿ pomys³odawczyni¹ inscenizacji i wspó³autork¹ projektów scenograficznych wraz z Monik¹ Konczakowsk¹. Na scenie towarzysz¹ jej aktorzy: Jakub Ehrlich,
Piotr Srebrowski i Krystian Wieczyñski oraz Marcin Kulwas graj¹cy na gitarze i Jaros³aw Stokowski na kontrabasie.
Spektakl ma formê recitalu z mocno rozbudowan¹ warstw¹ plastyczn¹, gdzie
s³owa piosenek s¹ punktem wyjœcia do budowania obrazu. Nawi¹zuje do tradycji
teatru plastycznego, w którym obrazy s¹ g³ównym noœnikiem znaczeñ i emocji.
W przedstawieniu du¿¹ rolê odgrywaj¹ ró¿nego typu lalki, elementy scenograficzne, nietypowe kostiumy inspirowane równie¿ cyklem grafik „Xiêga ba³wochwalcza”. Artyœci pokazuj¹ œwiat, w którym rz¹dzi maskarada, ci¹g³e przemiany, którym
ulegaj¹ zarówno bohaterowie, jaki i przedmioty, zgodnie ze s³owami Schulza z listu
do Witkacego: „Rzeczywistoœæ przybiera pewne kszta³ty tylko dla pozoru, dla ¿artu,
dla zabawy. Ktoœ jest cz³owiekiem, a ktoœ karakonem, ale ten kszta³t nie siêga
istoty, jest tylko rol¹ na chwilê przyjêt¹, tylko naskórkiem, który za chwilê zostanie
zrzucony. (...) Obecna tam jest nieustannie atmosfera kulis, tylnej strony sceny,
gdzie aktorzy po zrzuceniu kostiumów zaœmiewaj¹ siê z patosu swych ról”.

O twórcach spektaklu
Edyta Janusz-Ehrlich
W 2007 r. ukoñczy³a Akademiê Teatraln¹ im. A. Zelwerowicza w Warszawie na Wydziale Sztuki Lalkarskiej w Bia³ymstoku. Z Teatrem Miniatura zwi¹zana od 2006 roku. Pierwsza wa¿niejsza rola to rola dyplomowa: Clair w „Pokojówkach” J. Geneta
w re¿. M. Ehrlicha w Teatrze na Pla¿y w Sopocie. Inne wa¿ne role to: Julia w „Romeo i Julii” w re¿. M. Ehrlicha, Karin/Julie w monodramie „Single story” w re¿.
A. Kochanowskiej, Mordena w „Dzikich ³abêdziach” w re¿. K. Jakóbczyk. Poza aktorstwem jej drug¹ pasj¹ jest œpiewanie. Bierze udzia³ w projektach muzycznych,
m.in. „Pieœni wed³ug Schulza” oraz najnowszym „Edite – nowe bity, stare historie”.
Marcin Kulwas
Gitarzysta, kompozytor, producent. Przez ostatni¹ dekadê zajmowa³ siê ³¹czeniem
muzyki z innymi sztukami: teatrem („Pieœni wed³ug Schulza”, „TH143” Teatru Miniatura, „Sny Mirona” Teatru Snów, „Teatr BOTO czyta poezjê”, „von Krochmalski”),
fotografi¹ („Edite – nowe bity, stare historie”, cykl spotkañ multimedialnych „Bursztynowa Fregata”) oraz mod¹ (projekt „M. Kwadrat – moda i multimedia” w ramach Sopot Fashion Days).
Jaros³aw Stokowski
Kontrabasista; wykszta³cony klasycznie muzyk, który czerpie inspiracje tak¿e
z jazzu, bluesa oraz muzyki etnicznej – g³ównie ¿ydowskiej i irlandzkiej. Cz³onek
zespo³ów Meadow Quartet, Zagan Acoustic oraz Wolny Przedzia³. Wspó³pracuje
równie¿ z Orkiestr¹ Symfoników Gdañskich, Elbl¹sk¹ Orkiestr¹ Kameraln¹, P³ock¹
Orkiestr¹ Symfoniczn¹, Teatrem Muzycznym w Gdyni oraz Teatrem Wybrze¿e
w Gdañsku.
Leszek Pietrowiak
Tekœciarz, satyryk i wykonawca. Prawie Poeta – jak mówi o sobie. Na postawie
zbioru opowiadañ z tomu „Sklepy cynamonowe” Bruno Schulza stworzy³ cykl
utworów poetyckich zatytu³owany „Œwiat wed³ug Schulza”, aby – jak mówi – uratowaæ dla wspó³czesnych klimat i uniwersalne treœci zawarte w prozie autora
z Drohobycza. Spuœcizna Schulza zosta³a w ten sposób „potraktowana” po raz
pierwszy, ale autor ma nadziejê, ¿e wybrany sposób przekazu oraz uczciwe podejœcie do tematu, dostarcz¹ mi³oœnikom prozy Schulza nowych wra¿eñ, a jego prozie
– nowych czytelników.
Monika Konczakowska
Plastyczka, malarka, absolwentka gdañskiej Akademii Sztuk Piêknych (dyplom
u profesora Hugona Laseckiego i Jacka Kornackiego). Obecnie pracownik naukowy
na Wydziale Architektury Sopockiej Szko³y Wy¿szej. Od 2008 roku wspó³pracuje
z pracowni¹ plastyczn¹ Teatru Miniatura, gdzie tworzy dekoracje, lalki i kostiumy
do spektakli.

Recenzje
Jednym z najwa¿niejszych budulców œwiata w Karakonii jest papier, surowiec sta³y,
ale przy tym te¿ ³atwo zmieniaj¹cy kszta³t, przez co idealnie odpowiadaj¹cy
Schulzowskiemu postrzeganiu materii i jej nieskoñczonej p³odnoœci. Trzeba przyznaæ, ¿e papier jest w spektaklu wykorzystany bardzo twórczo: raz jest pokryty
piêknymi grafikami, imituj¹cymi fasady budowli, raz – sukni¹ Narratorki, innym
razem s¹ z niego wykonane groteskowe twarze mieszkañców dziwacznej Ulicy
Krokodyli. Papier, jako g³ówny budulec œwiata, jest uzupe³niany tak¿e i innymi
rodzajami materii: jajkami, farb¹, pomalowanymi cia³ami aktorów czy wreszcie
rozczulaj¹co-niepokoj¹c¹ lalk¹ przedstawiaj¹c¹ Ojca. Wszystkie te materia³y –
deformowane i dekonstruowane – doskonale wpisuj¹ siê w przewodni¹ myœl
spektaklu: ¿e wszystko jest tylko tymczasow¹ pow³ok¹, kostiumem, który ³atwo
jest zdj¹æ, zamieniæ na inny czy po prostu zniszczyæ.
(…) Opowieœæ o kuglarskiej naturze œwiata zespó³ Teatru Miniatura zawar³ w doœæ
nietypowej formie. Karakonia. Pieœni wed³ug Schulza to swego rodzaju recital,
w którym jednak œwiat Schulza opowiadany jest nie tylko pieœni¹, ale te¿ obrazem
i ruchem. Wszystkie opowieœci, o Ulicy Krokodyli, Ojcu i cynamonowych sklepach,
wyœpiewuje Edyta Janusz-Ehrlich. Œpiew aktorki Teatru Miniatura – buduj¹cy
napiêcie, pe³en emocji, o piêknej barwie – zapewne nie robi³by takiego wra¿enia,
gdyby nie towarzysz¹ca mu, grana na ¿ywo, momentami nostalgiczna, a chwilami
bardzo niepokoj¹ca muzyka. Jej autorem jest kompozytor i gitarzysta Marcin
Kulwas. On i towarzysz¹cy mu na scenie Jaros³aw Stokowski stworzyli w Karakonii
wyj¹tkowy nastrój za pomoc¹ gitary i kontrabasu uzupe³nionych o elektroniczne
brzmienia.
Anna Jazgarska, teatralny.pl
Opalizuj¹ce feeri¹ przedziwnych rozwi¹zañ scenicznych przedstawienie to nie tylko
zachwycaj¹cy wokalnie wystêp Edyty Janusz-Ehrlich, ale poliwalentny gatunkowo
i semantycznie majstersztyk w dziedzinie scenografii. (...)
Pomys³y na spektakl namno¿y³y siê jego twórcom niczym wychodz¹ce z ka¿dego
zakamarka Sklepów cynamonowych karakany. Ka¿dy jego element wydaje siê
przemyœlany, celowy i niezbêdny w budowaniu wizji ca³oœci. Sztuka odurza muzyk¹,
œpiewem, kadzidlanym zapachem, cyganeryjn¹ swobod¹, klaustrofobi¹ wyobra¿eñ
mieszkañców i bywalców ulicy Krokodyli. Karakoniê do ucha, oka, duszy przy³ó¿,
a ods³oni siê przed tob¹ piêkno miêdzywojennego fin de siecle’u.
Anna Ko³odziejska, „Teatralia”

zdjêcia: Piotr Pêdziszewski

Miejski Teatr Miniatura w Gdañsku
Miejski Teatr MINIATURA to jeden z najstarszych teatrów w Polsce – od pocz¹tków
jego dzia³alnoœci na Wybrze¿u minê³o ponad 65 lat! Realizuje repertuar dla ca³ej
rodziny na wysokim poziomie artystycznym, anga¿uj¹c utalentowanych twórców
z Pomorza i ca³ego kraju. Co roku wystawia oko³o 290 spektakli, które ogl¹da ponad
60 tysiêcy widzów. Powstaj¹ tu przedstawienia zarówno na podstawie klasyki, jak
i wspó³czesnej literatury dzieciêcej i m³odzie¿owej dla widzów ju¿ od 1 roku ¿ycia.
Miniatura podejmuje tak¿e dzia³ania nietypowe, jak np. produkcja detektywistycznego serialu teatralnego oraz dzia³ania maj¹ce na celu wyjœcie w przestrzeñ publiczn¹ miasta, m.in. spektakle plenerowe. Repertuar teatru dope³niaj¹ liczne wydarzenia
towarzysz¹ce premierom oraz powstaj¹ce we wspó³pracy z innymi instytucjami kultury, wydawnictwami i organizacjami pozarz¹dowymi. S¹ to m.in. warsztaty rodzinne, spotkania otwarte, panele i debaty, kiermasze z ksi¹¿kami, festiwale lub przegl¹dy.
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Kontakt
Miejski Teatr Miniatura
ul. Grunwaldzka 16
81-236 Gdañsk
+48 58 341 94 83
Magdalena Zabùotna
+48 885 780 204
magdalena.zablotna@teatrminiatura.pl
Emilia Orzechowska
+48 885 790 623
emilia.orzechowska@teatrminiatura.pl
Miros³aw Baran
miroslaw.baran@teatrminiatura.pl
www.teatrminiatura.pl
www.facebook.com/teatrminiatura

