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„Thermidor roku 143” – gdañski temat
w przestrzeni miasta.
Latem 1935 roku w nieistniej¹cym ju¿ baraku numer 12 przy szkole polskiej w Wolnym
Mieœcie Gdañsku na Am Weissen Turm 1 (obecnie ul. Augustyñskiego) wycieñczona
nêdz¹, g³odem i morfin¹ umiera³a 34-letnia Stanis³awa Przybyszewska, autorka
dramatów o wolnoœci i terrorze, o wielkoœci i nêdzy Rewolucji Francuskiej.
WyobraŸmy sobie, ¿e w tamtych dniach dobrowolnej samotnoœci pisarki, izolacji od
zgie³ku i wrzasku siêgaj¹cego po w³adzê nazizmu i milczenia gu³agu w sowieckiej
Rosji, przez okna, w¹t³e œciany, przez pokryty pap¹ dach wdzieraj¹ siê do wnêtrza
baraku nr 12 w odwiedziny widma bohaterów jej tekstów, protagonistów
niedokoñczonych dyskusji o piêknie i grozie, wiernoœci i zdradzie, zbrodni i chwale
Rewolucji: Danton, Saint Just i sam Robespierre – usprawiedliwiany, ukochany...
By³o lato – lipiec i sierpieñ; wed³ug rewolucyjnego kalendarza fatalny miesi¹c
thermidor. 142 lata wczeœniej, 10 thermidora zosta³ zgilotynowany Robespierre; 28
thermidora 143 roku Rewolucji (15 sierpnia 1934) zmar³a Stanis³awa Przybyszewska.

Pomys³ na realizacjê widowiska plenerowego – pierwszego w historii Miejskiego
Teatru Miniatura – wynik³ z chêci wyjœcia artystów gdañskiego teatru w przestrzeñ
miasta, otwarcia siê na dzia³ania nietypowe, poza w³asn¹ siedzib¹. To element
szerszej strategii maj¹cej na celu otwarcie siê teatru na swoje otoczenie – dzielnicê
i miasto. St¹d równie¿ wybór tematu zwi¹zanego z histori¹ Gdañska – Stanis³awa
Przybyszewska, dramatopisarka, autorka m.in. s³ynnej „Sprawy Dantona”, spêdzi³a
tu ponad 10 lat, tworz¹c swoje najwybitniejsze dzie³a.
Przekazanie trudnego tematu œrodkami teatru ulicznego na pewno stanowi du¿e
wyzwanie dla artystów zaanga¿owanych w realizacjê tego przedsiêwziêcia – mówi
Romuald Wicza-Pokojski, dyrektor Miniatury. – Na pewno du¿¹ atrakcj¹ bêd¹
maszyny sceniczne zaprojektowane przez Piotra Tetlaka z Katedry Scenografii
poznañskiej ASP, kostiumy Ewy Tetlak i znakomita muzyka Katarzyny Klebby i Paw³a
Palucha. Bêdzie to równie¿ œwietna okazja do docenienia wszechstronnoœci aktorów
naszego teatru.
W realizacjê przedstawienia zaanga¿owani s¹ – poza zespo³em aktorskim Miniatury –
inni artyœci z Trójmiasta: Magda Jêdra i Anna Steller z grupy Good Girl Killer, które
przygotowuj¹ ruch sceniczny oraz Piotr Pawlak, muzyk i producent (zwi¹zany m.in.
z zespo³ami Bielizna, Kury, £oskot), który zagra na ¿ywo na gitarze.

O twórcach spektaklu
Lech Raczak
Urodzony w 1946. Re¿yser, dramaturg, autor scenariuszy teatralnych, teatrolog.
Wspó³za³o¿yciel Teatru Ósmego Dnia (1964), w latach siedemdziesi¹tych i osiemdziesi¹tych kierownik artystyczny i re¿yser wszystkich przedstawieñ tego zespo³u.
W latach 1995-98 dyrektor artystyczny Teatru Polskiego w Poznaniu, w latach 19932012 dyrektor artystyczny Miêdzynarodowego Festiwalu Teatralnego „Malta" w Poznaniu i od 2003 wyk³adowca w Akademii Sztuk Piêknych w Poznaniu. Wspó³pracuje
jako re¿yser z niezale¿nymi zespo³ami w Polsce (Sekta, Asocjacja 2006, przedstawienia dla Centrum Kultury Zamek i Festiwalu Malta) i we W³oszech (Basho w Modenie, Arca w Katanii, Aenigma w Urbino, Uqbar w Weronie). Re¿yseruje w teatrach
dramatycznych (Teatr Polski w Poznaniu, Teatr Aleksandra Fredry w GnieŸnie, Teatr
Studio w Warszawie i Teatr Heleny Modrzejewskiej w Legnicy, z którym jest aktualnie
najbli¿ej zwi¹zany). £¹cznie wyre¿yserowa³ ponad 50 przedstawieñ, jest autorem
scenariuszy wiêkszoœci z nich. Kilka przedstawieñ Lecha Raczaka zosta³o zarejestrowanych dla telewizji. Teksty teatrologiczne publikowane by³y w Polsce, USA, we
Francji, Niemczech, Wielkiej Brytanii i we W³oszech.
Maciej Rembarz
Poeta, urodzony w 1950 roku. Absolwent polonistyki Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Wyda³ cztery ksi¹¿ki poetyckie i kilka ksi¹¿eczek dla dzieci. Cz³onek
Stowarzyszenia Pisarzy Polskich. Autor (lub wspó³autor) adaptacji tekstów dla
teatrów dramatycznych w GnieŸnie i Legnicy (m.in. „Sk¹piec", „Transatlantyk",
„Dziady"), autor tekstów dla Asocjacji 2006 (m.in. „Rabin Maharal i Golem", „Sonata
legnicka", „Bestiariusz zamkowy") , dramatu o Forcie VII i songów do wielu innych
przedstawieñ.
Piotr Tetlak
Urodzi³ siê w 1973 roku w Rzeszowie. Jest architektem wnêtrz, rzeŸbiarzem, scenografem, autorem widowisk plenerowych i dzia³añ wizualnych (m. in. dla festiwali
Malta i Fama od 1996 roku). Od 2003 roku prowadzi Pracowniê Zjawisk Teatralnych
Katedry Scenografii na wydziale Architektury i Wzornictwa poznañskiej ASP, a od
2008 roku pe³ni tak¿e funkcjê kierownika tej katedry, jest cz³onkiem senatu ASP.
Lider i scenograf interdyscyplinarnej grupy Asocjacja 2006, w której realizuje spektakle na podstawie swojej wizji plastycznej. Przez ostatnie 10 lat ju¿ po ukoñczeniu studiów dr Piotr Tetlak uczestniczy³ w ponad 90 projektach poza murami uczelni zwi¹zanymi z ró¿nymi dziedzinami sztuki jako projektant w dziedzinach scenografii,
wystawiennictwa, inscenizator, animator, producent i realizator scenografii.
W swojej karierze œciœle zwi¹zanej z teatrem i kultur¹, zaprojektowa³ i inscenizowa³
ponad 20 ró¿nych widowisk dla teatrów i innych instytucji. Zwi¹zany jako scenograf
z teatrami instytucjonalnymi: Polskim Teatrem Tañca – Baletem Poznañskim,
Teatrem Heleny Modrzejewskiej w Legnicy, Teatrem A. Fredry w GnieŸnie.

Katarzyna Klebba
Absolwentka poznañskiej Akademii Muzycznej (w klasie prof. J. Kaliszewskiej). W latach 1982-89 skrzypaczka w Teatrze Ósmego Dnia (spektakle Wiêcej ni¿ jedno ¿ycie,
Wzlot, Pio³un, Raport z oblê¿onego miasta, Auto-da-fe, akcje plenerowe i uliczne). Od
1989 przez 10 lat podró¿owa³a po œwiecie jako wykonawca muzyki i kompozytor
z miêdzynarodowymi zespo³ami teatralnymi – Footsbarn Treweling Theatre (Francja)
i Ton und Kirschen (Niemcy). Wspó³tworzy³a tam miêdzy innymi muzykê do Snu nocy
letniej, Romea i Julii, Hamleta Szekspira, Odysei Homera i Wiœniowego sadu Czechowa. Z obiema tymi grupami wspó³pracuje do dziœ. Od 1999 znów wspó³pracuje
z Lechem Raczakiem; skomponowa³a (wspólnie z Paw³em Paluchem) i wykonywa³a
muzykê do przedstawieñ 2001 Dziecko gwiazd, £atwe umieranie, Wyprawa, Rabin
Maharal i Golem, Sonata legnicka, Bestiariusz zamkowy, Ziemia Ulro (produkcje
Centrum Kultury Zamek i Festiwalu Malta), Sk¹piec, Trans-Atlantyk i Ma³a Apokalipsa
w Teatrze Aleksandra Fredry w GnieŸnie, Marat-Sade w Teatrze Heleny Modrzejewskiej w Legnicy. Tak¿e od 1999 wspó³pracuje z polskimi teatrami niezale¿nymi:
Cinema , Kabaretem Olbrzymów i S³ownikiem Sytuacji.
Pawe³ Paluch
Urodzony w 1964; absolwent Akademii Muzycznej w Poznaniu; przez blisko 20 lat
pracowa³ jako instrumentalista (fagot) w Filharmonii Poznañskiej. W latach
osiemdziesi¹tych by³ cz³onkiem grupy „Reporta¿", póŸniej nagrywa³ dla radia i
telewizji oraz filmu; uczestniczy³ w projektach muzyki improwizowanej „Mandala",
„Kultikula" i „Transoceanik"; by³ cz³onkiem grupy „Targanescu". Obecnie zwi¹zany z
zespo³em Footsbarn Treweling Theatre we Francji; wspó³pracuje te¿ z Teatrem
Cinema z Micha³owic. Wspólnie z Katarzyn¹ Klebb¹ komponowa³ muzykê do
spektakli Lecha Raczaka dla Festiwalu Malta („£atwe umieranie", „Dziecko gwiazd"),
dla Teatru Aleksandra Fredry w GnieŸnie („Sk¹piec", „Transatlantyk", „Ma³a
Apokalipsa"), Teatru Heleny Modrzejewskiej w Legnicy („Marat-Sade") i poznañskiej
Asocjacji 2006 („Wyprawa", „Rabin Maharal i Golem", „Bestiariusz zamkowy",
„Ziemia Ulro").
Piotr Pawlak
Muzyk zwi¹zany z trójmiejsk¹ scen¹ muzyczn¹, gitarzysta i producent. Pod koniec lat
80. zacz¹³ graæ w zespole Bielizna, nastêpnie razem z Ryszardem Tymonem
Tymañskim wspó³tworzy³ zespó³ Kury. W 1995 roku nawi¹za³ wspó³pracê z Jerzym
Mazzollem w formacji Arhythmic Memory. Od 1996 roku wspó³pracowa³ z Miko³ajem
Trzask¹ w zespole £oskot. Autor muzyki teatralnej i filmowej. Producent p³yt wielu
cenionych wykonawców, miêdzy innymi Œcianki, Kur, £oskotu, Kobiet, Tymon &
Transistors, Pulsarusa i 100nki. W ostatnich latach wspó³pracowa³ z Olem Walickim w
ramach projektu Kaszebe, Antonim Gralakiem w Yeshe oraz tworzy³ autorski projekt
Gym Society. Stypendysta Marsza³ka Województwa Pomorskiego i Prezydenta
Miasta Gdañska.

Good Girl Killer [Magda Jêdra + Anna Steller]
Kolektyw Good Girl Killer powsta³ w 2005 roku z inicjatywy Magdy Jêdry, Anny Steller,
Zbigniewa Bieñkowskiego i Grzegorza Welizarowicza. W swojej twórczoœci podejmuje dzia³ania zacieraj¹ce formalne granice miêdzy sztukami, nie czyni¹c podzia³u na
kulturê wysok¹ i popularn¹, korzysta z osi¹gniêæ nowej technologii, choæ równie¿
z sentymentem odwo³uje siê do przesz³oœci. O ile pierwsze produkcje GGK wpisuj¹ siê
w formê teatru tañca, to ostatnim realizacjom grupy: „Le sni" zrealizowanym w
Sanatorium Leœnik, „To¿samoœæ Miejsca" w Gdañskiej Galerii Guntera Grassa, czy
„Dziewczynki w czerwonych bucikach" na Streetwaves, bli¿ej do idei performensu i
nurtu site specific.
Magdalena Jêdra
Tancerka, choreografka, performerka. W latach 1997-1999 tañczy³a w Gdañskim
Teatrze Tañca Melissy Monteros i Wojciecha Mochnieja, póŸniej wspó³pracowa³a
z Joe Alterem, Rafa³em Dziemidokiem, Edyt¹ Kozak, Leszkiem Bzdylem, Paul¹ Ross,
Alexandrem Pepelyaewem, Anit¹ Wach, Krzysztofem Leonem Dziemaszkiewiczem
oraz Grup¹ Artystyczn¹ Koncentrat, Centrum Sztuki Wspó³czesnej £aŸnia w Gdañsku,
Teatrem im. W. Gombrowicza w Gdyni, Teatrem Wytwórnia w Warszawie, Teatrem
Akademia Ruchu. W 2011 wziê³a udzia³ w realizacji polskiej wersji spektaklu Jeroma
Bela „The show must go on". W 2005 z Ann¹ Steller, Grzegorzem Welizarowiczem
i Zbigniewem Bieñkowskim powo³a³a do ¿ycia teatr GOOD GIRL KILLER. Od 1999 roku
prowadzi warsztaty z techniki tañca wspó³czesnego oraz improwizacji.
Anna Steller
Tancerka, performerka i choreograf. Na scenie tanecznej od 1994 roku. Od 1994 roku
tañczy w Gdañskim Teatrze Dada von Bzdulow. Od 2003 roku jest aktork¹ i tancerk¹
w Teatrze Patrz Mi Na Usta. Goœcinnie wystêpowa³a w Teatrze im. Gombrowicza
w Gdyni i Teatrze Wybrze¿e. W 2005 roku za³o¿y³a zespó³ Good Girl Killer. W 2003
roku otrzyma³a presti¿owe stypendium Dance Web na festiwalu Tañca Impulstanz
w Wiedniu. Jest laureatk¹ Nagrody Prezydenta Miasta Gdañska dla M³odych
Twórców za spektakl „Good Girl Killer". Jest stypendystk¹ grantów przyznawanych
przez Urz¹d Miasta Gdañska i Urz¹d Marsza³kowski. Od 2002 roku prowadzi
warsztaty z zakresu tañca wspó³czesnego i improwizacji.

Fragmenty recenzji
(...) Niektóre z kolejnych scen s¹ wrêcz hipnotyczne – jak symboliczny fragment
gilotynowania (aktorzy zje¿d¿aj¹ z piêtra budynku po pochylni) czy niez³e – choæ
nieliczne – uk³ady choreograficzne przygotowane przez Annê Steller i Magdê Jêdrê.
Nastrój spektaklu buduje tak¿e wyrazista, interesuj¹ca muzyka Katarzyny Klebby,
Paw³a Palucha i Piotra Pawlaka oraz pojawiaj¹ce siê w przedstawieniu songi.
(...) Postaæ Stanis³awy Przybyszewskiej staje siê w tym momencie dla twórców
„Thermidora” pretekstem dla przywo³ania – i zestawienia ze sob¹ – dwóch wielkich
zrywów spo³ecznych: rewolucji francuskiej i niemieckiego faszyzmu. I ich straszliwych
skutków. Bo choæ rewolta sama w sobie jest wartoœci¹ (bo dochodzi do niej zwykle
w akcie niezgody na niesprawiedliw¹ rzeczywistoœæ), to czêsto prowadzi ona bezpoœrednio do krwawych zbrodni. I wolnoœæ jednostki zmienia siê w brutalne rz¹dy
gilotyny i komór gazowych – zdaje siê mówiæ swoim spektaklem Lech Raczak.
Miros³aw Baran, "Gazeta Wyborcza”
Spektakl wymaga skupienia, rzadko spotykanego w teatrze ulicznym. Tu ka¿dy gest
ma znaczenie. Zamiast szerokich, efektownych dzia³añ scenicznych, twórcy „Thermidora...” stawiaj¹ na minimalizm, teatraln¹ pozê, zawieszenie akcji. (...) Spektakl jest
propozycj¹ ambitn¹, nietypow¹, wik³aj¹c¹ siê w realiach Wolnego Miasta Gdañska.
£ukasz Rudziñski, trójmiasto.pl
(…) Mocn¹ stron¹ tegorocznej edycji festiwalu by³ ambitny spektakl muzyczny „Thermidor roku 143” Miejskiego Teatru Miniatura z Gdañska na podstawie scenariusza i w
re¿yserii Lecha Raczaka, w oparciu o twórczoœæ Stanis³awy Przybyszewskiej i nowelê
teatraln¹ „Sny Przybyszewskiej” pióra Macieja Rembarza. Akcja rozgrywa siê na tle
dawnej hurtowni. W realiach Wolnego Miasta Gdañska ujête tu zosta³y ostatnie
chwile w skrajnej nêdzy 34-letniej pisarki, uzale¿nionej od morfiny. Wymieniæ trzeba
z uznaniem dobrze postawion¹ rolê Edyty Janusz-Ehrlich jako Przybyszewsk¹. Na
szczególn¹ uwagê zas³uguje perfekcyjny obraz oraz scenografia Ewy i Piotra Tetlaków.
Rozmach i precyzja wykonania: pokój Przybyszewskiej – ruchoma platforma, zawieraj¹ca rekwizyty (krzes³o, lampa i maszyna do pisania), pod pokojem umieszczone
zosta³o ko³o, gdzie przebywaj¹ panowie: Robespierre (Krystian Wieczyñski) i Danton
(Jacek Gierczak), no i zje¿d¿alnia jako gilotyna.”
Elster, www.jelonka.com
(relacja z Miêdzynarodowego Festiwalu Teatrów Ulicznych w Jeleniej Górze)

Zdjêcia: Piotr Pêdziszewski

