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Społeczeństwo przywykło do braku obecności osób z niepełnosprawnościami w codziennym życiu. Albo inaczej – do braku
obecności, który nie byłby związany z obsadzeniem niepełnosprawnych w przygotowanych dla nich rolach: superbohaterów,
albo arcyofiar. Scenariusz napisany dla osób nienormatywnych
jest dość prosty – dawać pełnosprawnej większości nadzieję,
wzruszenia, lęk bądź odrazę.

FILIP PAWLAK

SUPERBOHATEROWIE
I ARCYOFIARY

Superbohaterowie i arcyofiary. Te dwa stany to punkty wyjściowe
dla opisania relacji między normatywną większością, a osobami
z niepełnosprawnością. Kluczowe jest tu osadzenie pełnosprawnych obywateli jako głównego punktu odniesienia. Nazywamy to
charytatywnym modelem niepełnosprawności – dobra większość
troszczy się o pokrzywdzoną mniejszość. Pełnosprawni zyskują
wzruszenia i dobre uczynki, a niepełnosprawnym zdecydowanie
trudniej zdobyć się na podmiotowość.
Trudno jednak w tych skrajnościach znaleźć przestrzeń na swoją
własną, bezpieczną ekspresję. Upodmiotowienie się w warunkach
bycia zależnym od czyjejś pomocy bądź niepewności warunków
socjalnych staje się wyzwaniem na którego podejmowanie wielu
z nas (osób niepełnosprawnych) nie ma możliwości. A właśnie w tej
przestrzeni pomiędzy jest miejsce na budowanie własnej tożsamości, tej oderwanej od oczekiwań społeczeństwa, bazującej na
własnych potrzebach, emocjach i przemyśleniach.
Tak – bycie osobą z niepełnosprawnością łączy się często z dodatkowymi potrzebami bądź społeczną uwagą. Nie – to nie jest
całość danej osoby i nie można uważać samej niepełnosprawności za najważniejszy punkt odniesienia. Jestem sobą, a nie swoją niepełnosprawnością. Jako osoba z nienormatywnym ciałem
chcę być postrzegany przez pryzmat tego co robię, bez obar-
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czenia mnie presją bycia przykładem bohatera bądź ofiary. Chcę
czerpać ze swojego ciała jako równego zasobu, również artystycznie. Równouprawnienie nie polega na niezauważaniu niepełnosprawności, ale na wykorzystaniu jej jako wartościowego
zasobu/doświadczenia.

Osoba z niepełnosprawnością wchodzi do autobusu, restauracji,
teatru. Zagęszczają się spojrzenia koncentrując się na nienormatywnym ciele, innym zachowaniu. Jednocześnie każdy udaje, że
się nie gapi. Czy jakoś pomóc? Czy ta osoba da sobie radę? A co
jeśli do mnie podejdzie?
Ten społeczny lęk jest wyczuwalny – bierze się z braku codziennego kontaktu, równej obecności osób z niepełnosprawnością
w społeczeństwie. Często wyczuwalne są też zakłopotanie, żal
bądź bezmyślny podziw.
Najciekawsza w perspektywie sztuki, ale też ogólnego funkcjonowania społecznego, wydaje się jednak droga związana
z upodmiotowieniem się. To dłuższy proces, który przypomina
mi strategie queerowe – wykorzystanie tego, co społecznie wydaje się słabością, i powolne przekształcanie tego w swój atut,
siłę, głos i przestrzeń.
Doświadczenia niepełnosprawności i queerowości mogą czerpać
z tych samych źródeł – z pokładów złości na przemoc, dumy ze
wspólnoty, wyjątkowości spojrzenia na świat spoza normatywnego centrum. To energetyczna petarda, która co chwilę gubi swój
lont. Nie dziwi to jednak – trudno buduje się dumę, gdy podwaliną
wydaje się jej brak. Wyjście poza narzuconą społecznie narrację
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o braku samodzielności, chorobie, wstydzie i braku pełnej sprawności wymaga mnóstwa energii i samoświadomości. Wymaga też
realnej reprezentacji.
Dlatego tak ważne jest oddawanie przestrzeni sceny osobom z niepełnosprawnościami, na równych prawach, respektując ich odmienne sposoby pracy, wrażliwość, narzędzia, potrzeby i tempo.
Przestrzeń sceny pozwala odzyskać utraconą społecznie kontrolę. Performer z niepełnosprawnością koncentruje na sobie uwagę,
robi to jednak umyślnie – często wręcz zmuszając publiczność do
konfrontacji z nienormatywnym ciałem lub umysłem. Ciało wypchnięte poza nawias zdrowia i normy staje się centralnym punktem odniesienia.
To niełatwy moment dla wszystkich stron, jest jednak absolutnie
rewolucyjny – odwraca on zastany porządek, przypomina o obecności innych ciał, języków, estetyk, ruchów i gestów. Pomaga też
zadać pytanie: co i kogo najczęściej widzimy na scenie (a właściwie dlaczego prawie zawsze są to w pełni sprawne, zdrowie, białe
ciała?). Czy scena jest po to aby pokazywać realne odbicie społeczeństwa, czy to jak normatywna większość chciałaby je widzieć?
Wreszcie – kto decyduje o tym kogo widzimy na scenie? Każde
ciało jest polityczne, ciało z niepełnosprawnością może wnieść
jeszcze większy ładunek, podważający zastane schematy.
Co z tym momentem władzy nad widownią zrobi performer_ka?
Zaufajmy temu, że ma coś wyjątkowego do powiedzenia i postarajmy się w to wsłuchać.
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Oddawanie przestrzeni powoduje lęk, u wszystkich autorów tej
sytuacji – performerów, widzów, normatywnych artystów, zarządców scen. Wymaga krytycznego spojrzenia wstecz i otwartości
na zmianę. Ostatnie europejskie badania przeprowadzone wśród
pracowników sektora kultury wskazują na wielką strukturalną lukę
w dostępności sztuki dla artystów z niepełnosprawnościami. Zarówno jako widzów, jak i twórców. Problemem jest ciągłe zamykanie instytucji kultury na temat otwartości, brak wiedzy i chęci
zdobycia jej przez decydentów oraz wysokie koszty związane z zapewnieniem dostępności. Niepełnosprawność jeśli już pojawia się
w programie instytucji artystycznej to jako część działalności edukacyjnej bądź społecznej – nie stricte twórczej. Oprócz tego jedną z głównych przyczyn wykluczenia osób z niepełnosprawnością
z sektora sztuki pozostaje brak możliwości edukacji artystycznej.
Instytucje boją się zaprosić artystów z niepełnosprawnością do
współpracy, bo w końcu nie są oni profesjonalistami. Sami artyści nie mogą wykształcić się jako profesjonaliści, bo uczelnie
artystyczne nie przyjmują ich na studia – w rezultacie sami często obawiają się nazwać artystami, bądź ukrywają swoją niepełnosprawność jako coś wstydliwego, co utrudni im karierę. Koło
się zamyka.
Zamiast skorzystać z wyjątkowego zasobu jakim jest różnorodność
ciała, odmienna perspektywa, wyjątkowa wrażliwość – czyli coś
co obiektywnie uznać można za artystyczny atut – sektor kultury
zamyka się, bojąc konfrontacji z grupą, której nie zna. Pojawiają
się jednak wyjątki.
„Niech pan zasłoni rękawem kikucik, to brzydko wygląda, a jesteśmy
w teatrze” – usłyszałem przed laty na konkursie recytatorskim. Nie
protestowałem. Nikt nie nauczył mnie dumy własnego ciała. Dziś
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krzyczę do wszystkich kalek – odsłaniajcie co się da! A do reszty
- przestańcie zakrywać! Widzę zmianę w widoczności, na scenach
i w przestrzeni publicznej pojawiają się coraz częściej osoby, które walczą o swoją podmiotowość, świadomie korzystając z potencjału swoich ciał. To walka wspólna dla wielu marginalizowanych
grup – kobiet, społeczności LGBTQ+, osób o odmiennym pochodzeniu czy wyznaniu. I to coraz częściej moment na wychodzenie
z cienia, również w światło reflektorów na scenie.

FILIP PAWLAK – producent, performer, dyskutant społeczny i nieheteronormatywna osoba z niepełnosprawnością ręki. Absolwent
Szkoły Filmowej w Katowicach i Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu, obecnie jest kierownikiem biura produkcji w Nowym Teatrze
w Warszawie oraz polskim ambasadorem projektu Europe Beyond
Access. Długoletni współpracownik choreografa i reżysera Rafała
Urbackiego. Uczestnik oraz współ-moderator Europejskiego Klastra Sztuki i Niepełnosprawności (od 2020 roku). Stypendysta Unlimited London (IETM Tromso Bursary 2020), uczestnik programu
International Network for Contemporary Performing Arts Campus (Eleusis, 2019) oraz IETM Global Connector 2021-22.
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Pamiętasz, kiedy pierwszy raz użyłaś
sformułowania „mała solidarność”?
Coś ty, nie mam pojęcia.
Czym ona jest?

MAŁA
SOLIDARNOŚĆ
KAROLINA HAMER, KAROLINA DOMAGALSKA

Wspieraniem się nawzajem wbrew wszystkiemu. Siostrzeństwo,
braterstwo, które wynika ze świadomości, że chcemy kształtować
ten świat i wiemy, jak to zrobić. Jak poszłam do podstawówki, to
trudno było się spodziewać, że wszystko będzie dostosowane do
mnie, wręcz przeciwnie – nic nie było. Więc dzieciaki podawały
mi rękę, żebym mogła przejść. I to jest ta mała solidarność. Wyprzedzanie, przechytrzanie systemu w dobrej wierze. Podawanie
ręki. Wspieranie. To jest pewien rodzaj wrażliwości. Zawsze byłam
bardzo wrażliwa i to powoduje, że widzę rzeczy, na które inne osoby nie zwracają uwagi. Mała solidarność to umiejętność wykorzystania tej wrażliwości do ulepszania świata. Osoby, które bardziej
kumają, że świat jest dla wszystkich, jest piękny i zróżnicowany,
są jak Avengersi, a nawet Avengerki, bohaterki, które ratują świat.
Ja to rozumiem tak, że mała solidarność nie oznacza,
że ty sięgasz po pomoc, tylko że wszyscy jesteśmy sobie
nawzajem potrzebni. Czyli że ona pokazuje
społeczeństwu, że stać je na więcej.
No tak, to tak, jak było z tym moim małym sąsiadem. To jest takie
myślenie: ty mi poniesiesz torbę albo popchasz wózek, a ja cię pouczę angielskiego, ale nie na zasadzie handlu wymiennego. Raczej
jakiejś przestrzeni wszechświata, która się uzupełnia. Prawdopodobnie dlatego też tak dobrze mi było, gdy podróżowałam sama
po Meksyku. Na głębszym poziomie czułam wszechogarniające
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szczęście, że mała solidarność rzeczywiście działa. Dopóki się nie
oceniamy, to działa. Dlatego po śmierci mamy tak bardzo pracuję
nad tym, żeby mieć lepszy kontakt z ojcem i siostrą. Bo jeśli ktoś
celowo lub niechcący pokazał mi, że mam nie liczyć na solidarność
i radzić sobie sama, to byli to moi rodzice i siostra. Natomiast teraz wiem, że to się działo, bo byliśmy ofiarami systemu, który nie
działał. Czyli mała solidarność jest świetna i uratowała mi życie,
ale system nie może być oparty tylko na pokonywaniu barier i na
małej solidarności. Mała solidarność używana non stop powoduje, że wszyscy są zmęczeni, mają dosyć. Mała solidarność to jest
znak, że skoro dajemy radę teraz, gdy na świecie jest pełno dyskryminacji i wykluczenia, to co będzie, jak zmienimy system? To
dopiero będzie wow!
Zdarza się, że mała solidarność zawodzi?
Mnie jeszcze nigdy nie zawiodła. Myślę, że mam też jakiś rodzaj
wyczucia ludzi. Ja ogólnie lubię ludzi, jak rozmawiam z kimś w pociągu, to punkt wyjściowy jest taki: ja jestem okej i ty jesteś okej.
No i w międzyczasie proszę o pomoc, to wynika z rozmowy. Ważny jest też sposób mówienia. Bo jak wchodzę do sklepu i mam dobry humor, wszyscy zaczynają mi pomagać i to jest fenomenalne.
Natomiast trudność pojawia się, gdy się wstanie lewą nogą.

Mama mnie nauczyła, że jak coś jest nie tak, jakaś sprawa urasta
do takich rozmiarów, że mam wrażenie, że mnie zaraz zmiażdży,
to powinnam pójść spać. I to działa, następnego dnia widzę całość zupełnie inaczej. Wiem, że nie mogę się nakręcać, bo wtedy
przestaję słuchać innych i chcę mieć ostatnie słowo. Jak jestem
w gorszej formie, to wiem, że muszę się zregenerować.
I żeby było jasne: pewien poziom wkurzenia na rzeczywistość jest
normalny. Nie chodzi o zawstydzanie, nie chcę, żeby wyszło na to,
że skoro ja, kobieta z niepełnosprawnością, ogarnęłam wszystko,
to wy, pełnosprawni, powinniście się nad sobą zastanowić, jeśli
czegoś nie ogarniacie. Nie, po prostu są różne momenty.

Fragment rozdziału z książki Karoliny Domagalskiej i Karoliny Hamer,
Niezatapialna, wydanej elektronicznie w 2020
przez Wydawnictwo W.A.B, str. 14-16.

Jak działa mała solidarność, gdy masz gorszy dzień?
To jest złożone pytanie. Jak mam gorszy dzień, to raczej zostaję w domu. Dzięki pływaniu i pracy z psychologiem sportu wiem
już, że najlepiej ładuję się w samotności. Kładę się wtedy w łóżku z kubkiem kakao i oglądam filmy. I myślę sobie, że wszystko,
co złe, minie. Mój układ nerwowy nie działa do końca prawidłowo. Bardzo szybko się męczę, bardzo szybko się przebodźcowuję.

KAROLINA DOMAGALSKA – aktywistka, reporterka pisząca
o prawach kobiet, autorka podcastu „Coś na A, podcast o aborcji”.
Z wykształcenia antropolożka i magistra gender studies. Autorka
książki „Nie przeproszę, że urodziłam. Historie rodzin z In Vitro”.
Wraz z Karoliną Hamer współautorka książki-rozmowy zatytułowanej „Niezatapialna”. Finalistka nagrody im. Ryszarda Kapuścińskiego. Obecnie pracuje w fundacji Feminoteka.
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JAKIE MAJTKI
NOSI JORDAN
KAROLINA HAMER, KAROLINA DOMAGALSKA
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Karolina rzeczywiście potrafi powiedzieć nie. Zdecydowanie
odmawia dłuższej rozmowy na temat zasad funkcjonowania
sportu paraolimpijskiego. Jest przekonana, że rozmowa o klasyfikacji niepełnosprawności, która umożliwia osobom z niepełnosprawnościami konkurowanie, jest zbyt skomplikowana, nużąca
i niepotrzebna. Dla mnie pytania pojawiają się już na poziomie
nazewnictwa. Paraolimpiada wydaje się terminem znanym i akceptowanym. Ale co z dyscyplinami? Czy powinnam używać sformułowania „parapływanie”? Czy może lepiej „parazawodniczka
w pływaniu”? Międzynarodowy Komitet Paraolimpijski wyjaśnia:
„Wyraz »paraolimpiada« to połączenie greckiego przedrostka para
(»obok«, »wzdłuż«) i wyrazu »olimpiada«. Oznacza to, że paraolimpiada jest równoległa do olimpiady, i ilustruje, jak te dwa ruchy istnieją obok siebie”.
Pływanie obok pływania? „Para” znaczy również „niby” i „prawie”.
Niby pływanie? Prawie zawodniczka? Zaczynam rozumieć, dlaczego Karolina mówi o sobie paraolimpijka, pływaczka. Pływanie to
pływanie. Zawodniczka to zawodniczka. A paraolimpijka to osoba, która bierze lub wzięła udział w igrzyskach paraolimpijskich.
P. David Howe, paraolimpijczyk, dziennikarz i antropolog, w książce o ruchu paraolimpijskim pisze, że sport paraolimpijski przechodził trzy fazy. Pierwsza to rehabilitacja. Zapoczątkował ją lekarz
Ludwig Guttman, który opiekował się weteranami wojennymi
z urazami rdzenia kręgowego, sparaliżowanymi i poruszającymi
się na wózku. W ramach rehabilitacji organizował dla nich treningi
i zawody sportowe. Sport był narzędziem, które miało wspomóc
pacjentów fizycznie i psychicznie oraz umożliwić im powrót do
społeczeństwa. Pierwsze zawody odbyły się w 1948 roku w Londynie. Wzięły w nich udział dwie zawodniczki i czternastu zawodników, którzy strzelali z łuku. Guttman zamierzał organizować je

co cztery lata w tym samym mieście, w którym odbywała się
olimpiada. Pierwsze igrzyska paraolimpijskie odbyły się w Rzymie
w 1960 roku, konkurowało ze sobą czterystu lekkoatletów z dwudziestu trzech krajów. Dla porównania: w roku 2016 na igrzyskach
paraolimpijskich w Rio startowało 4328 zawodników ze 159 krajów. Pierwsze międzynarodowe zawody uważa się za drugą fazę,
której hasłem było uczestnictwo, czyli włączanie w zastępy zawodników, będących głównie ofiarami nieszczęśliwych wypadków, osób z wrodzonymi niepełnosprawnościami. Przykładowo:
zawodnicy z porażeniem mózgowym dołączyli do paraolimpiady
w 1980 roku. Dopiero rok 1989 i powstanie Międzynarodowego
Komitetu Paraolimpijskiego zapoczątkowało fazę trzecią – sportu
wyczynowego, traktowanego tak samo jak sport olimpijski. „Sport
dla sportu i rywalizacja dla rywalizacji”1.
By było to możliwe, potrzebny jest jak najskuteczniejszy system
klasyfikacji, aby startujące osoby miały równe szanse ze swoimi
konkurentami.
Mój teść, zawsze gdy spotyka Karolinę, mówi jej, że ma tytanowe
biodro i że on też powinien zacząć się przygotowywać do igrzysk
paraolimpijskich. I choć oczywiście robi to z życzliwością, myślę,
że jego reakcja dosyć dobrze pokazuje, że przejście od postrzegania sportu paraolimpijskiego jako rehabilitacji do traktowania
go jak sportu wyczynowego to długa droga.

1 David Howe, The cultural politics of the paraolympic movement,
„Routledge Critical Studies in Sport'', 2008.
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Kiedy poczułaś, że chcesz zostać sportowczynią?
W 1992 roku. Byliśmy z rodzicami na wakacjach we Włoszech i tam
pierwszy raz zobaczyłam w telewizji na żywo mecz NBA, Dream
Team z Michaelem Jordanem. I mi się przegiął wtedy świat. Jakie
to jest piękne, jaka to jest wirtuozeria. Wszystko doprowadzone
do perfekcji. Cudowne, nierealne, że są tacy ludzie, którzy osiągnęli w swoim fachu tak niezwykły poziom. Od tego czasu wszystko w moim życiu kręciło się wokół NBA. Fajne czasy, bo Polska
była wtedy zalana NBA. Pamiętam finał Phoenix Suns i Chicago
Bulls. Ja kibicowałam Phoenix Suns, bo grał tam Charles Barkley.
No i Phoenix Suns przegrali, dwa do czterech. Następnego dnia
w szkole koledzy byli poubierani w koszulki z Michaelem Jordanem i czapeczki z Chicago Bulls i triumfowali. Nie wiem, czy pamiętasz, ale to były czasy, kiedy się tym żyło.
No pewnie, ja byłam za Chicago Bulls,
szczególnie za Scottiem Pippenem.
No tak, wszyscy się podniecali Scottiem Pippenem i Jordanem,
dla mnie był tylko Barkley.
Czemu?
Bo był świetnym skrzydłowym, a miał tylko sto dziewięćdziesiąt
osiem centymetrów, czyli niekoniecznie dobry wzrost jak na tę
pozycję. Jednocześnie zawsze mówił to, co myślał. Tylko w przeciwieństwie do Dennisa Rodmana, który też lubił pojechać po
bandzie, zachowywał lekkość w swoich wypowiedziach. Mecze
leciały na żywo w środku nocy, na Dwójce, zawsze budziłam się
bez budzika. To była dla mnie najważniejsza rzecz na świecie.
W szkole żartowali: „Zapytaj, jakie majtki nosi Jordan, Karolina
będzie wiedziała”.
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Pamiętam, jak rodzice kupili mi w Wiedniu w sklepie NBA proporczyk z Barkleyem i prawdziwą koszulkę Phoenix Suns i to był
najważniejszy dzień w moim życiu. W Polsce były tylko podróby.
Musiałam też mieć każdy nowy numer gazet „Probasket” i „Magic Basketball”, prowadziłam specjalny zeszyt, w którym zapisywałam i porównywałam wygrane i przegrane, byłam analityczką.
Po rekonstrukcji stóp, czyli mojej najtrudniejszej operacji, jeździłam na rehabilitację i mama dawała mi pieniądze na taksówki. A ja
– trochę się tego wstydzę – byłam tak zakręcona na punkcie NBA,
że namawiałam siostrę, żeby mnie niosła do autobusu, a ja za zaoszczędzone pieniądze kupowałam naklejki NBA. Ta moja miłość
dodawała mi sił.
Miałam również mały kosz w domu. Siadałam na kolanach albo
na krzesełku i rzucałam do niego. Wymyślałam sobie, że teraz
czterdzieści razy z rzędu trafię. Tak, byłam mocna, nie wystarczyło mi na przykład siedem. Pamiętam to napięcie, jak rzucałam
trzydziesty ósmy raz i piłka odbijała się od obręczy.

Fragment rozdziału z książki Karoliny Domagalskiej i Karoliny Hamer,
Niezatapialna, wydanej elektronicznie w 2020
przez Wydawnictwo W.A.B, str. 42-44.
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SIT-UP
KAROLINA HAMER, MAGDA STAROSZCZYK

Sit-up to niezwykle niepopularna forma występu komediowego, która swoją historią sięga do 13 listopada 2021 roku. Jego autorką jest
Karolina Hamer, która definiuje go jako wybuchowy kogel-mogel, zawadiacki miszmasz czy
zaczepka do refleksji. Sit-up został sfinansowany z odwołania; program: wydarzenia artystyczne, w ramach dotacji (nieistniejącego
już) Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu.
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Kobieta-petarda. Choć chodzi o kulach, jej żywiołem jest woda.
W ciągu 20 lat kariery pływackiej zdobywa sto siedemdziesiąt
trzy medale. Jest rekordzistką Polski na wszystkich dystansach.
W Kadrze Narodowej była nieprzerwanie od 2001 do 2018 roku.
W tym czasie została Mistrzynią Polski, Belgii, Włoch, Wielkiej
Brytanii i Niemiec, zwyciężczynią Pucharu Europy, wielokrotną
medalistką Pucharu Świata, Mistrzostw Świata i Europy.

FRAGMENT
SCENARIUSZA
KAROLINA HAMER, MAGDA STAROSZCZYK

Czterokrotnie startowała na Igrzyskach Paraolimpijskich. W sezonie 2009/2010 po kontuzji i operacjach artroskopii barków
zdobyła jedenaście medali Mistrzostw Świata i Europy, stając się
główną konstruktorką swoich sukcesów. Okres ten nazywa Hamer Time. Wygrywała z najlepszymi na świecie.
W 2016, w ciągu czterdziestu dni pobiła piętnaście
rekordów Polski.
Często trenuje sama. Zawsze sama szuka sponsorów. Sama decyduje, co pojawi się w scenariuszu pierwszego na świecie sit-upu. Robi coś albo sama, albo nie robi w ogóle.
Zajmuje się działalnością społeczną. W 2015 staje się autorką Kalendarza Paraolimpijczycy, który mimo małego budżetu,
odbija się szerokim echem w ogólnopolskich mediach. W 2016
jest pomysłodawczynią akcji Tak Dla Rio, która doprowadza do
transmisji Igrzysk Paraolimpijskich w Telewizji Polskiej.
Hamer jest laureatką nagrody dla Najlepszego Sportowca z Niepełnosprawnością Ruchową i Nagrody Komitetu Paraolimpijskiego za łączenie działalności społecznej z uprawianiem sportu
oraz wielu nagród Fair Play.
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W 2018 po zawodach zostaje sama w Meksyku, nie bacząc na
żadne ograniczenia i przeciwności. Pracuje jako wolontariuszka
w domu-muzeum Fridy Kahlo. W 2018 dołącza do protestu osób
z niepełnosprawnościami. W czerwcu tego samego roku dokonuje pierwszego coming outu w historii polskiego sportu wyczynowego jako kobieta biseksualna, jak mówi – nigdy wcześniej nie
było o niej tak głośno w Polsce. W 2019, zmagając się jednocześnie z żałobą po ukochanej mamie, zostaje absolwentką Leadership Academy For Poland – jednego z najlepszych programów
liderskich na świecie.
Jak sama mówi, pochodzi z przyszłości.
Nie zadaje pytań: „Czy?”. Zadaje pytania: „Jak?”.
Karolina kwituje:
No! M-ce na brawa! Brawa dla MC!

MAGDALENA STAROSZCZYK – badaczka, artystka i aktywistka.
Interesują ją historie oddolne, perspektywa kobiet i mniejszości.
Współzakładała i przez wiele lat współtworzyła Teatr Improwizowany Klancyk! Obecnie jest doktorantką w IKP UW, kuratorką
w Muzeum Woli, oddziale Muzeum Warszawy. Działa również w kolektywach Czarne Szmaty i Home Movie Day Warszawa, a także
w Otwartym Uniwersytecie im. Karola Modzelewskiego.

Zagaduje publiczność:
Jak wyglądam? Nawet kolczyki do pałacu założyłam. No i mam
swój kajdan. Bling, bling, przyjechał do mnie prosto z Kato.
W Kato tylko na bogato! Jak prawdziwa gwiazda.
[Słychać fragment piosenki MC Hammera.]
W szkole mówiłam, że MC Hammer to mój kuzyn. Dzieciaki
na to: yhy, masz inny kolor skóry. A ja na to – zdarza się!
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PLAYLISTA
MC (KAROLINY) HAMER
Posłuchaj na Spotify
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Na pytania Szymona Adamczaka dotyczące procesu pracy i przygotowań do performansu Hamer odpowiada Justyna Sobczyk, reżyserka i jedna z założycielek Teatru 21.
Dlaczego Teatr 21 nawiązał współpracę z Karoliną Hamer?
JUSTYNA SOBCZYK

„JEST TYLE
DO ZROBIENIA,
ŻE NIE MA MIEJSCA
NA STRACH”
34

Powołując Centrum Sztuki Włączającej, społeczną instytucję kultury, zakładaliśmy w naszych celach i projektach wyjście poza
grono aktorów Teatru 21. Reprezentacja artystów z niepełnosprawnościami jest znacznie szersza, a tym samym horyzont doświadczeń i głosów, bardziej różnorodny. Bardzo nas to zjawisko
ciekawi. Zważając na widoczną nieobecność artystów z niepełnosprawnościami w przestrzeni sztuki, chcemy – jako organizacja
– wpływać na tę sytuację i ją zmieniać.
Pierwszym takim projektem był Exit, który kuratorowała Justyna
Wielgus, a który został zaprojektowany do pokazywania w sieci. Był to czas lockdownu. Pierwszymi zaproszonymi artystami/
artystkami byli Karolina Wiktor, Daniel Kotowski, Michał Bałdyga,
Diana Niepce oraz Erdmutte Sobaszek.
Jak w praktyce wygląda spotkanie osoby ze świata
sportu z (twoją/waszą) rzeczywistością pracy teatralnej?
(Śmiech). W swojej biografii i ja mogę się pochwalić krótką karierą
sportową. Obie (wraz z Karoliną) w szkole podstawowej byłyśmy
w klasach sportowych o profilu siatkarskim (sic!). Ja zrezygnowałam ze sportu w 8 klasie na rzecz teatru. Teatr wydał mi się równie
sportem zespołowym co i siatkówka, ale w kontekście towarzyskim wydał mi się ciekawszy. Karolina z kolei w dzieciństwie jawiła
się podobno jako osoba chętna do występów: uwielbiała śpiewać,
miała piątki i szóstki z recytacji… To oczywiście żart, ale żart, który
35

pokazuje to, że te nasze odległe rzeczywistości mają w swojej historii jakieś punkty zaczepienia. Bardzo mnie to sportowo-teatralne połączenie ucieszyło, wraz z Justyną Lipko Konieczną z Teatru
21 byłyśmy przekonane, że nasz pomysł jest doskonałą propozycją dla Ministerstwa Kultury Dziedzictwa Narodowego i Sportu.
Niestety, jak wiemy, jeszcze przed premierą, Ministerstwo o takiej
nazwie się nie utrzymało.

a nawet krytyczny w stosunku do realizowanej przez Teatr 21 idei
Centrum Sztuki Włączającej, w którym Karolina upatruje budowanie specjalnej przestrzeni dla artystów z niepełnosprawnościami.
Czułam, że na głębszym poziomie jest nam do siebie blisko, że
zależy nam na podobnych sprawach, ale że zdecydowałyśmy się
działać w różny sposób. A teraz się spotykamy i pracujemy razem.
To bardzo otwierające i twórcze doświadczenie.

To był proces wypełniony wzajemną ciekawością i wielkim uznaniem, którym darzę Karolinę. To była praca, w której znalazło się
miejsce na wiele godzin rozmów, śmiechu, wspólnego jedzenia,
negocjacji, ale też spotykania się, a raczej rozchodzenia, w różnicach (całe szczęście tylko na chwilę).

Czego się nauczyłaś?
Czego się uczysz dzięki performansowi?

Próby odbywały się przede wszystkim w jej domu i w teatrze, ale
zdarzyło nam się też spotkać na basenie.
Formuła stand-upu a koncept sit-up,
który proponujecie w performansie.
Tak, zależało mi na tym, żeby wykorzystać naturalny potencjał
Karoliny, jej gotowość do zabierania głosu. Karolina ma bardzo
wyrazistą osobowość, odwagę, unikatowe doświadczenie, charyzmę i… chęć do „zaczepki”, prowokacji, podważania zaistniałego
stanu rzeczy – jest waleczna.

Moja edukacja jeszcze trwa, za szybko na takie pytanie... Na
pewno uczy mnie tego, jak być blisko drugiej osoby w procesie twórczym, nawet kiedy pojawia się opór i złość. Chcę mówić
o niepełnosprawności i ciągle do tego wracam, a druga osoba
mówi mi – hej! To nie jestem cała ja! To jest tylko 20% mnie, chcę
inaczej to opowiedzieć!
Takie momenty są trudne, bo spotykasz na swojej drodze kogoś,
kto trochę podważa twoją strategię działania (Karolina bardzo
tego słowa nie lubi, a ja go często używam). Ale to dobra okazja
do przemyślenia pewnych spraw.
Jakie formy lub strategie solidarności
pojawiły się w trakcie procesu?

Wiadomo było od początku, że to nie aktorka i że nie robimy monodramu, że nie chodzi o Karolinę aktorkę, ale o Karolinę Hamer:
kobietę, mistrzynię, pływaczkę, paraolimpijkę, aktywistkę i o to, co
ma do powiedzenia światu. Kiedy zdarzało nam się na początku
naszej znajomości rozmawiać, od razu czułam, że nie powinnam
być jedyną adresatką tego co mówi, że to głos ważny, radykalny,

Na pewno fakt, że próby przez dłuższy czas odbywały się w domu
Karoliny były wyjściem naprzeciw jej potrzebom. Karolina bardzo
szybko powiedziała, że potrzebuje spokoju w pracy, że jest osobą
wrażliwą i że potrzebuje raczej wyciszenia i koncentracji niż pobudzenia. Dość szybko zauważyłam, że próby, na których są wszyscy
i na których wzajemnie przerzucamy się pomysłami i inspiracjami,
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nie pomagają, a jedynie, wywołują nerwowość i poczucie chaosu.
Dlatego głównie pracowałyśmy we trzy, wraz z Magdą Staroszczyk, pozostali byli blisko, ale dopiero pod koniec spotkaliśmy się
wszyscy razem.

Czy i jaki przekaz specyficznie Was interesuje
wraz z Karoliną? Jakie doświadczenie proponujecie
osobom oglądającym/uczestniczącym
w prezentacjach performansu?

Jak charakteryzujesz ten proces?
Jak on przebiega? Kto bierze w nim udział?

Interesuje nas spotkanie z widzami. Bawimy się formą, żartujemy,
korzystamy z ostrego języka Karoliny i jej perspektywy, zanurzamy
ich w historii i muzyce. Ten spektakl jest próbą zobaczenia świata
z punktu widzenia silnej, wrażliwej kobiety, pływaczki, aktywistki,
medalistki i paraolimpijki, która z lekkością posługuje się formą zaczepki, zwracając uwagę na kwestie, które być może przechodzą
obok nas niezauważone. Karolina mówi – „Hej!!! Tu coś się dzieje,
coś tu jest nie tak… Czy nikt tego nie widzi?”.

Jeszcze za szybko, żeby w pełni zobaczyć ten proces i go opisać.
Była to praca bardzo intymna, dająca szansę na bliższe poznanie
się. Na pewno w tym procesie, w jego centrum stała Karolina ze
swoją historią… Każdy z nas starał się odnaleźć w tej przestrzeni
i być jak najbliżej Karoliny. Pierwsza gotowa była Magda Łazarczyk,
która uczestnicząc w próbach szybko trafiła na trop sit-upowego obiektu. Zdekonstruowała podium, na które Karolina nigdy nie
mogła się wdrapać, chcąc odebrać złoty medal. Muzykę Sebastiana Świądra na pewno inspirowało to, co Karolina lubi, czego słucha, w jakim klimacie muzycznym spędzała i spędza swoje życie…
Uważne słuchanie i obserwowanie reakcji Karoliny pozwoliło Sebastianowi stworzyć swoje kompozycje. Magda Staroszczyk pisząc
scenariusz, układając poszczególne jego fragmenty była wystawiona na ciężką próbę. Czytając książkę „Niezatapialna”, analizując wiele wywiadów, tekstów, uczestnicząc w rozmowach, starała
się wyciągać wątki, które wydają się nam dzisiaj najważniejsze.
Tekst powstawał w długim procesie, do samego końca zadawaliśmy sobie pytanie z jakimi uczuciami chcemy zostawić widzów…
Łukasz Sosiński, odpowiedzialny za wizualizacje, czerpał z archiwum Karoliny, montował obrazy, bawił się skojarzeniami i zbierał
materiał podczas treningu Karoliny na basenie. To doświadczenie
wspólnego wejścia na basen pozwoliło nam realnie zanurzyć się
w świecie, w którym Karolina spędziła większość swojego życia.
To była wdzięczna próba.

JUSTYNA SOBCZYK – reżyserka, pedagożka, założycielka Teatru 21, którego aktorami są osoby z zespołem Downa i autyzmem. Absolwentka Pedagogiki Specjalnej Uniwersytetu Mikołaja
Kopernika w Toruniu, Wiedzy o Teatrze w warszawskiej Akademii Teatralnej oraz Pedagogiki Teatru na berlińskim Universität
der Künste. Teatr 21 został w 2021 laureatem Paszportu Polityki
w kategorii Teatr „za przedstawienia uczące wrażliwości na to, co
nieoczywiste. I dawanie każdym z nich wspaniałego przykładu
praktykowania różnorodności, włączania i współpracy – na poziomie ludzkim, społecznym, artystycznym i instytucjonalnym”.
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Bardzo lubię jedno z jej powiedzeń: „Jest tyle do zrobienia, że nie
ma miejsca na strach”. Biorę ten tekst do serca i mogę pracować
dalej! Czuję się nim wzmocniona!

PODIUM
MAGDALENA ŁAZARCZYK

2021, DOKUMENTACJA OBIEKTU
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fot. Magdalena Łazarczyk

Inspiracją do stworzenia scenicznego obiektu stało się sportowe podium, w którym został zaburzony klasyczny układ oraz hierarchia miejsc, związana z przyznawaniem zwycięzcom złotego,
srebrnego i brązowego medalu. Dzięki tej dekonstrukcji geometryczny obiekt nabiera całkowicie nowych znaczeń i funkcji, stając się jednocześnie wygodnym fotelem, mównicą, miejscem do
wyeksponowania atrybutów i wreszcie sceną, na której rozgrywa
się spektakl z udziałem bohaterki, Karoliny Hamer. Forma składająca się z trzech różowych prostopadłościanów została zaprojektowana z uwzględnieniem proporcji jej ciała i tym samym stała
się spersonalizowanym obiektem, w którym element rywalizacji
ustępuje miejsca osobistej, niezwykle przejmującej historii, skłaniającej do refleksji, że z góry narzucony porządek i reguły nie są
dostępne dla wszystkich.

MAGDALENA ŁAZARCZYK – zajmuje się wideo, fotografią, instalacją oraz działaniami performatywnymi. Absolwentka Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu oraz Akademii Sztuk Pięknych
w Warszawie, gdzie obroniła tytuł magistra na Wydziale Sztuki
Mediów. Artystka jest finalistką konkursu Artystyczna Podróż
Hestii (2014), Biennale Sztuki Młodych Rybie Oko 7 (2013) oraz
laureatką Nagrody Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
(2015). Laureatka Grand Prix w konkursie (Nie)obecność, Galeria Labirynt, Lublin (2017).
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HAMER
SPEKTAKL

Powstał we współpracy Teatru 21 i STUDIO teatrgalerii

Dramaturgia, praca ze słowem:
MAGDALENA STAROSZCZYK
Scenografia, kostiumy:
MAGDALENA ŁAZARCZYK
Światło:
DARIUSZ ZABIEGAŁOWSKI
Muzyk:
SEBASTIAN ŚWIĄDER
Wizualizacja:
ŁUKASZ SOSIŃSKI

Premiera:
13 LISTOPADA 2021,
STUDIO teatrgaleria w Warszawie

Pomysł:
JUSTYNA SOBCZYK, JUSTYNA LIPKO KONIECZNA

W roli głównej:
KAROLINA HAMER

Produkcja:
TEATR 21: MARCELI SULECKI

Reżyseria:
JUSTYNA SOBCZYK

Kierowniczka produkcji:
MONIKA BALIŃSKA

Scenariusz:
KAROLINA HAMER, MAGDALENA STAROSZCZYK

Inspicjentka:
MARIA LEJMAN-KASZ
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STUDIO teatrgaleria
Dyrektor teatru:
ROMAN OSADNIK
Z-ca dyrektora ds. Artystycznych / dyrektor artystyczna:
NATALIA KORCZAKOWSKA

OPIS SPEKTAKLU

Kierowniczka galerii:
DOROTA JARECKA

Karolina Hamer rzuca nowe wyzwanie. Sobie i publiczności.
Pływaczka i aktywistka, zdobywczyni 173 medali – również na
Mistrzostwach Świata i Europy, jedna z liderek protestu osób
z niepełnosprawnościami, która dokonała pierwszego w polskim
sporcie coming outu. Tym razem wystąpi w pierwszym na świecie sit-upie. Sit-up to zaczepka do przemyśleń. Zupełnie nowa,
solowa sceniczna formuła komediowo-dramatyczna. Pozwala
na wspólne, głębokie zanurzenie w opowieści o byciu ziomalką
z osiedla w Tychach, mistrzynią pływania, biseksualną kobietą
z niepełnosprawnością. W hiphopowym rytmie, w stylu dowolnym, płyniemy przez peerelowskie blokowiska i baseny olimpijskie, szpitale, szkoły, protesty sejmowe i uliczne – aż do brzegu,
do pytania o miejsce, w którym jesteśmy jako społeczeństwo,
o miejsce w nim kobiet i osób nienormatywnych. O to, jak urządzamy świat. Będzie śmiesznie.

Główny księgowy:
JADWIGA JAWORSKA
***
Dział literacki:
SZYMON ADAMCZAK
Koordynacja pracy artystycznej:
JUSTYNA BIEDAK
Współpraca międzynarodowa:
ANNA LEWANOWICZ
Dział edukacji:
JUSTYNA LIPKO-KONIECZNA, IGA DZIĘGIELEWSKA
Kierowniczka działu pr i promocji:
MARTA SPUTOWSKA
Dział pr i promocji:
DARIUSZ PABJAŃCZYK, MAJKA DUCZYŃSKA
Kierownik bow, specjalista ds. Impresariatu, prawa autorskie:
PRZEMEK SZULCZEWSKI
Kierowniczka działu sprzedaży:
KATARZYNA TARŁOWSKA
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Impresariat, wynajem :

Zespół montażystów:

AGNIESZKA BŁAŻEJOWSKA

TOMASZ BOGUMIŁ, TOMASZ BOCZKOWSKI, SERGIUSZ GAJCY,
MICHAŁ KABAS, JACEK ŁUKASIUK, MICHAŁ OSICKI,

Projekt plac defilad:

MARCIN SKOREK, LESZEK SWAT

AGATA BALCERZAK

Rekwizytorzy:

Radca prawny:

WITOLD FIETKIEWICZ, ARTUR KAROLAK

MAGDALENA WADOWSKA

Garderobiane:

Kierownik działu kadr:

GRAŻYNA KRÓL, BEATA PADEREWSKA

BEATA STĘPIEŃ

Charakteryzacja:

Księgowość:
MONIKA KACZOREK, MAŁGORZATA KRUPA,

JUSTYNA JÓŹWIAK, EWA JAŚKIEWICZ
Kasa biletowa:

MAŁGORZATA POCZTOWICZ

KLAUDIA LACHOWSZCZAK, MONIKA LISEWSKA,

Administracja:
MICHAŁ PAWELEC, DOROTA RĘBISZ

PAWEŁ JELENIEWSKI
Kierownik widowni:

Kierownik techniczny:

DAGMARA OLEWIŃSKA

TOMASZ OPĘCHOWSKI

Obsługa bileterska:

Specjalistka ds. Technicznych:

MAGDALENA CZAPLA, MARTYNA SZYMCZYK,

MAGDA BAŁYCZ

JUSTYNA POTASIAK, MAJA EM-KAMIENIEC, NIKOLA JAKÓBIAK

Pracownia oświetleniowa:
DARIUSZ ZABIEGAŁOWSKI, RAFAŁ KOŚKA,
KRZYSZTOF RYKACZEWSKI, JAN ZAJĄCZKOWSKI

Zaopatrzenie:
JACEK KAJAK
Specjalista ds. BHP:

Pracownia akustyczna:
SŁAWEK CZARNECKI, JAKUB BRYNDAL, RAFAŁ SZYDŁOWSKI,

MICHAŁ GASIK
Specjalista ds. PPOŻ.:

JAKUB WOJTASZEWSKI

ANDRZEJ SZTARBAŁA

Pracownia multimediów:
ADAM KUZNOWICZ, MAREK ZAJĄCZKOWSKI

Strażacy:
JACEK KARASZEWSKI, KAZIMIERZ KARASZKIEWICZ
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TEATR 21
Zespół teatralny, którego aktorami są głównie osoby z zespołem
Downa i autyzmem. W ciągu 16 lat swojej działalności stworzył
kilkanaście spektakli prezentowanych w teatrach i instytucjach
w całej Polsce. Grupa występowała na festiwalach krajowych
(m.in. Wrocław, Poznań, Gdańsk, Kraków) i zagranicznych (Praga, Berlin, Helsinki, Freiburg). Oprócz działalności artystycznej
Teatr 21 zajmuje się również edukacją, pedagogiką teatru, działalnością wydawniczą, organizuje konferencje, wykłady i pracuje
w międzynarodowych sieciach. W 2021 roku Teatr 21 został nagrodzony Paszportem POLITYKI w kategorii "Teatr".

Koordynatorka artystyczna, reżyserka:
JUSTYNA SOBCZYK
Kierowniczka działu edukacyjnego, choreografka:
JUSTYNA WIELGUS
Kierowniczka działu badawczo-wydawniczego:
JUSTYNA LIPKO-KONIECZNA
Koordynator:
MARCELI SULECKI
Specjalista ds. promocji:

Centrum Sztuki Włączającej – prowadzona przez Teatr 21 od
2020 roku społeczna instytucja kultury współfinansowana przez
m.st. Warszawę, w całości poświęcona twórczości artystów z niepełnosprawnościami i włączaniu w pole sztuki, kultury i nauki
różnorodnych grup społecznych. Centrum Sztuki Włączającej
i Fundacja Teatr 21 planują otworzyć swoją siedzibę na warszawskiej Pradze Północ, jednak ciągle zbierane są fundusze na niezbędny remont tego miejsca.
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JAKUB DRZEWIECKI
Koordynatorka działań edukacyjnych:
WIKTORIA SIEDLECKA-DOROSZ
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Redakcja, pomysł:
SZYMON ADAMCZAK
Korekta językowa:
MARTA ORLIKOWSKA
Skład publikacji:
WITEK GRETZYNGIER
Art direction:
KRZYSZTOF „KUKI” IWAŃSKI
W publikacji udział wzięły następujące osoby:
KAROLINA DOMAGALSKA
MAGDALENA ŁAZARCZYK
KAROLINA HAMER
FILIP PAWLAK
JUSTYNA SOBCZYK
MAGDA STAROSZCZYK
Fotografie zaprezentowane w programie:
GRZEGORZ PRESS

Hamer. Program jest publikacją kontekstową do spektaklu Hamer
z udziałem Karoliny Hamer w reżyserii Justyny Sobczyk.
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