Miejski Teatr Miniatura w Gdañsku

Krzy¿acy
na podstawie powieœci Henryka Sienkiewicza
scenariusz i re¿yseria: Jakub Roszkowski
scenografia, œwiat³o i wideo: Mirek Kaczmarek
wspó³praca dramaturgiczna, muzyka na ¿ywo: Sandra Szwarc
obsada:
Zbyszko | Wojciech Stachura
Maæko | Jacek Gierczak
Zawisza Czarny | Piotr K³udka
Ksiê¿na Anna | Jadwiga Sankowska
Zygfryd de Löwe | Jacek Majok
Król Jagie³³o | Hanna Miœkiewicz
Danusia, Jagienka | Edyta Janusz-Ehrlich
Rotgier de Löwe | Jakub Ehrlich
Kobieta | Agnieszka Grzegorzewska
Jurand | Andrzej ¯ak
Wielki Mistrz, Ksi¹dz | Joanna Tomasik
Biskup, Gruba Baba | Jolanta Darewicz
Premiera: 3 kwietnia 2016
Dla widzów od 10 lat

link do trailera spektaklu: https://www.youtube.com/watch?v=zsjgnrvsqVo
link do reporta¿u poœwiêconemu spektaklowi w TVP Gdañsk:
http://gdansk.tvp.pl/25402777/krzyzacy-w-miniaturze
link do wywiadu z re¿yserem:
http://trojmiasto.wyborcza.pl/trojmiasto/1,35611,19826143,jakubroszkowski-stawiam-znak-rownosci-miedzy-krzyzakami-i.html

Wiêcej informacji: www.teatrminiatura.pl

„Krzy¿acy” – pierwsza adaptacja
powieœci Sienkiewicza w formie
teatru lalkowego
Kolejne pokolenia Polaków z wypiekami na twarzach kibicowa³y m³odemu
Zbyszkowi, dr¿a³y o los piêknej Danusi, po cichu trzyma³y kciuki za sprawy
sercowe przaœnej Jagienki czy wreszcie ekscytowa³y siê opisami najwiêkszego prawdopodobnie triumfu polskiego orê¿a – bitwy pod Grunwaldem. Spektakl w Miniaturze jest pierwsz¹ adaptacj¹ „Krzy¿aków” w formie teatru lalkowego.
Dzie³o Sienkiewicza to œwietnie opowiedziana historia, która mo¿e wci¹gn¹æ, rozœmieszyæ i wzruszyæ zarówno m³odszych, jak i doros³ych widzów.
Teatr lalkowy daje wspania³e mo¿liwoœci interesuj¹cego i pe³nego jej
przedstawienia. Z wieloœci¹ miejsc akcji, bohaterów, z polowaniami na
niedŸwiedzia i tura czy wreszcie wielk¹, fina³ow¹ bitw¹.
Sienkiewicz pisa³ „Krzy¿aków” podczas zaborów, „ku pokrzepieniu serc”,
walcz¹c w ten sposób z postêpuj¹cym procesem germanizacji polskiego
spo³eczeñstwa. Ryszard Kozio³ek w nagrodzonych Nagrod¹ Literack¹ Gdynia „Cia³ach Sienkiewicza” pisa³: „Autor, wraz ze swym pokoleniem wyzbyty z marzeñ o sukcesie militarnym jakiegoœ nowego powstania, pisze
literaturê, której krzepi¹ca rola wynika z przekonania twórcy, ¿e skoro inni
robi¹ za nas historiê, my musimy w niej przetrwaæ”. Czy w zupe³nie odmiennych warunkach historycznych jego wizja jest nadal aktualna? „Dziœ
mo¿emy dziêki tej powieœci przyjrzeæ siê nam, Polakom, naszym wadom,
ale i naszym zaletom. A tak¿e przyjrzeæ siê wojnie i w manifeœcie potrzeby
walki o s³uszn¹ sprawê byæ mo¿e poszukaæ te¿ myœli o bezsensownoœci
wojen w ogóle” – komentuje re¿yser Jakub Roszkowski.

Fragmenty recenzji
Same gliniane figurki Zbyszka z Bogdañca, Danuœki, Juranda ze Spychowa
czy Jagienki, s¹ bardzo do siebie podobne i niemal stapiaj¹ siê z t³em. Ale
myli siê, kto s¹dzi, ¿e to spektakl wizualnie nieatrakcyjny. Skromny, nie
szafuj¹cy efektami, niemal monochromatyczny – to fakt. Ale za to œwietnie zagrany przez aktorów prowadz¹cych lalki, dynamiczny niczym koñski
galop, nowoczesny (!) i iskrz¹cy dowcipem. I za ten dowcip lubiê „Krzy¿aków” Miniatury najbardziej. (...) Natomiast formalne rozwi¹zanie fina³u
jest raczej niemo¿liwe do przewidzenia – tak jest pomys³owe i oryginalne.
I czyni z gdañskich „Krzy¿aków”, opowiedzianych figlarnie i z biglem, arcypowa¿ny manifest pacyfistyczny.
Katarzyna Fryc, „Gazeta Wyborcza”
To nowoczesna propozycja teatru formy, teatru, który szuka nowych, niekiedy zaskakuj¹cych œrodków wyrazu. Ponadto szalenie podoba³ mi siê
dystans realizatorów do tekstu, ta historia opowiedziana jest z poczuciem
humoru, bez patosu, bohaterowie zw³aszcza Wojciech Stachura jako
Zbyszko to wspó³czesny porywczy m³odzieniec, a Jagienka – zakochana
nastolatka.
Gra¿yna Antoniewicz, „Dziennik Ba³tycki”
Forma spektaklu nieustannie przypomina, ¿e mamy do czynienia z radosn¹ zabaw¹ wyobraŸni. Roszkowski uj¹³ przygody bohaterów Sienkiewicza
w trzech planach. Pierwszy zape³niaj¹ gliniane ludziki, drugi stanowi¹
aktorzy, którzy co rusz porzucaj¹ lalki i sami odgrywaj¹ poszczególnych
bohaterów. Trzeci plan obserwujemy na ekranie w g³êbi sceny, na którym
wyœwietlana jest filmowana na bie¿¹co sceniczna akcja. Nic w tej
inscenizacji nie jest sztywne, granice wszystkich dzia³añ s¹ ruchome i nieprzewidywalne dla widza. Nawet postaæ „muzycznego” narratora (graj¹ca
na ¿ywo Sandra Szwarc, wspó³pracuj¹ca z Roszkowskim przy dramaturgii
spektaklu) zostaje w pewnym momencie wytr¹cona ze swojej roli i wkracza w przestrzeñ scenicznej rzeczywistoœci na innych, zaskakuj¹cych dla
widza zasadach.
Re¿yserowi uda³o siê z du¿ym powodzeniem zainscenizowaæ przygodowo-romansow¹ warstwê „Krzy¿aków”. Opas³a powieœæ – wiadomo – wymaga³a skrótów, ale najwa¿niejsze, ulubione w¹tki zosta³y. Mamy wiêc
m³odego Zbyszka (Wojciech Stachura), Maæka (Jacek Gierczak), Juranda
(Andrzej ¯ak), króla Jagie³³ê (Hanna Miœkiewicz), delikatn¹ Danusiê i hard¹
Jagienkê (w obu rolach Edyta Janusz-Ehrlich). I czarne charaktery reprezentowane przez demonicznych Krzy¿aków – Zygfryda (Jacek Majok),
Rotgiera (Jakub Ehrlich) i Wielkiego Mistrza (Joanna Tomasik). Roszkowski
œciera ich ze sob¹ w bardzo ciekawie pomyœlanych scenach, w których
surowa, niemal jednobarwna i bardzo statyczna przestrzeñ wydaje siê byæ
w ci¹g³ym, pe³nym kolorów ruchu.

Romantyczne spotkanie z Danusi¹, podstêpy Krzy¿aków, odwaga Jagienki,
polowania i pojedynki – w ramach ka¿dej z przygód œwiat wci¹¿ podzielony
jest na tych dobrych i tych z³ych, ale nie jest to ju¿ tak skrajnie jednowymiarowe (jak to czêsto dzieje siê na kartach literackiego orygina³u) dobro
i z³o. (…) Z tego ¿ywego, barwnego obrazu ulecia³a gdzieœ patetycznoœæ
i ckliwoœæ literackich „Krzy¿aków”, pozosta³ mocno wyczuwalny, czasem
bardzo ciêty dowcip, sensacja, przygodowoœæ. (...)
„Czy wojn¹ mo¿na mówiæ o potrzebie pokoju?” – pyta Jakub Roszkowski.
Okazuje siê, ¿e mo¿na. Ogieñ trawi¹cy obraz w pierwszej scenie przedstawienia przejmuj¹co koresponduje ze scen¹ fina³ow¹, okala wszystkie
dowcipne, radosne, wzruszaj¹ce przygody bohaterów spektaklu ram¹
œmierci i zniszczenia. Kontekst wszystkich zdarzeñ, które tak nas bawi¹
i wzruszaj¹, staje siê boleœnie wyraŸny. „Archeologiczna” rekonstrukcja
wykopuje z naszej wyobraŸni to, co sami pieczo³owicie w niej zasypaliœmy,
co oddzieliliœmy od bohaterów Sienkiewicza, aby móc beztrosko, wygodnie „korzystaæ” z ich awanturniczych, barwnych historii.
Jak „takiego” Sienkiewicza odbior¹ dzieci, które Krzy¿aków znaj¹ s³abo
b¹dŸ jeszcze w ogóle? Jestem przekonana o tym, ¿e – paradoksalnie –
zrozumienie tej opowieœci przyjdzie im o wiele ³atwiej ni¿ nam, doros³ym.
Anna Jazgarska, teatralny.pl

O artystach
Jakub Roszkowski – scenariusz i re¿yseria
Dramaturg, re¿yser, autor adaptacji, t³umaczeñ i opracowañ scenicznych
tekstów. Jest absolwentem Wydzia³u Re¿yserii Dramatu Pañstwowej Wy¿szej Szko³y Teatralnej w Krakowie na Wydziale Re¿yserii Dramatu. Od 2007
do 2015 roku pracowa³ jako dramaturg w Pañstwowym Teatrze Wybrze¿e
w Gdañsku, gdzie wspó³tworzy³ m.in. takie spektakle jak: „Blaszany
bêbenek” wg Guntera Grassa (Spektakl Roku 2007 w województwie pomorskim), „S³odki ptak m³odoœci” Tennessee Williamsa, „Zwodnica” Middletona i Rowleya, „Zmierzch bogów” Viscontiego, Medioli i Badalucco,
„Kamieñ” Mariusa von Mayenburga, „Nie-boska komedia” Krasiñskiego
(Spektakl Roku 2011 w województwie pomorskim), „Czarownice z Salem”
Arthura Millera (Spektakl Roku 2013 w Gdañsku), „Maria Stuart” Friedricha Schillera czy „Faraon” wg Boles³awa Prusa. Stale wspó³pracuje równie¿ poza Teatrem Wybrze¿e z takimi re¿yserami jak: Grzegorz Wiœniewski
[m.in. „Ryszard III” Szekspira z Teatru im. Jaracza w £odzi (Najlepszy spektakl szekspirowski w sezonie 2011/2012), „Królowa Margot” Dumasa z Teatru Narodowego w Warszawie, „Józef i Maria” Petera Turriniego z Teatru
Studio w Warszawie], czy Adam Nalepa [„Ch³opcy” Stanis³awa Grochowiaka ze Starego Teatru w Krakowie, „Ma³y ksi¹¿ê. Koñcówka” w Teatrze
Muzycznym w Gdyni]. Jako re¿yser zrobi³ spektakle: „Stalker” na podstawie ksi¹¿ki „Piknik na skraju drogi” braci Arkadija i Borysa Strugackich,
„Wielka improwizacja” Gizy, Roszkowskiego i Tremiszewskiego (oba
w Teatrze Wybrze¿e), swój tekst „Lepszy œwiat” w Lubuskim Teatrze
w Zielonej Górze oraz „Wesele” Stanis³awa Wyspiañskiego w Teatrze im.
Andersena w Lublinie. Oprócz powy¿szych, wystawione zosta³y jeszcze
trzy jego dramaty: „Morze otwarte” w Teatrze Wspó³czesnym w Szczecinie (re¿. Marek Pasieczny), „Zielony mê¿czyzna” w Fundacji Teatr BOTO
w Sopocie (re¿. Adam Nalepa) i „W popielniczce diament” w Teatrze
Œl¹skim w Katowicach (re¿. Waldemar Patlewicz).

Mirek Kaczmarek – scenografia, œwiat³o, wideo
Scenograf, absolwent Wydzia³u Komunikacji Wizualnej poznañskiej ASP.
Zadebiutowa³ w 2001 roku, a od tej pory stworzy³ scenografie, kostiumy
i oprawê multimedialn¹ do niemal 100 spektakli. Stale wspó³pracuje z Piotrem Kruszczyñskim (m.in. „Odejœcie g³odomora”, „Nie/boska komedia.
Rzecz o krzy¿u”), Jaros³awem Tumidajskim (m.in. „G®upa Laokoona”, „Pan
Tadeusz”, „Solaris”), Wiktorem Rubinem (m.in. „Orgia”, trylogia „Joanna
Szalona”, „Caryca Katarzyna” i „Hrabina Batory”), Janem Klat¹ (m.in. „Fanta$y”, „Sprawa Dantona”, „Transfer”, „Trylogia” i „Do Damaszku”) i Marcinem Liberem (m.in. „Byæ jak Steve Jobs”, „Wesele”, „Fahrenheit 451").
Laureat wielu nagród artystycznych m.in. nagrody za scenografiê do
„Sprawy Dantona” na 33. Opolskich Konfrontacjach Teatralnych Klasyka
Polska, na I Miêdzynarodowym Festiwalu Teatrów BOSKA KOMEDIA oraz
na Festiwalu KONTAKT, nominowany do Paszportów Polityki w 2012 roku.

Sandra Szwarc – wspó³praca dramaturgiczna, muzyka na ¿ywo
Pianistka, absolwentka Akademii Muzycznej im. Stanis³awa Moniuszki
w Gdañsku w klasie fortepianu ad. dr Piotra S³opeckiego; wiedzy o teatrze
Uniwersytetu Gdañskiego oraz Po³udniowoba³tyckiej Akademii Teatru
Niezale¿nego. Jej debiutancka sztuka „Von Bingen. Historia prawdziwa”
oraz nastêpna „Supernova live” znalaz³y siê w finale konkursu Gdyñska
Nagroda Dramaturgiczna w 2015 i 2016 roku.

