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WPROWADZENIE
Nazywam się Tamara Biakow i jestem legendą to trzeci po Roku
magicznego myślenia według Joan Didion i Orianie Fallaci. Chwila
w której umarłam monodram Ewy Błaszczyk w STUDIO teatrgalerii.
Sercem niniejszego programu jest rozmowa z charyzmatyczną
aktorką, którą przeprowadził prozaik, dramaturg i dziennikarz Remigiusz Grzela. Choć bohaterka sztuki Jacka Góreckiego to postać fikcyjna, jej skomplikowany, pełen bólu życiorys stworzył
warunki do wykreowania małej formy scenicznej pełnej emocjonalnych niuansów, prezentującej złożony obraz traumy i tego, jak
przepracowywanie jej odbija się rykoszetem na innych życiach.
Ważnym punktem odniesienia dla sztuki o Tamarze Biakow jest
zagadnienie kobiecości i sztuka kobiet. W związku z tym z kolekcji Galerii Studio kuratorka Paulina Olszewska dobrała pracę Ewy
Partum, prekursorki sztuki konceptualnej, feministycznej i performance’u w Polsce. W programie zamieściliśmy również fragment
scenariusza pióra Jacka Góreckiego, podkreślający nieoczywistą sensualność protagonistki granej przez Ewę Błaszczyk.
Szymon Adamczak
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REMIGIUSZ GRZELA

SYNAPSY
I POLE WOJEN
ROZMOWA Z EWĄ BŁASZCZYK
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To trzeci monodram, jaki zagrała. W każdym z nich mówi w swojej sprawie. Tym razem gra śpiewaczkę operową, Tamarę Biakow,
legendę. Każdego wieczora Tamara zabija się na scenie. Gra
również poza nią, przesuwając granicę, jakby chciała przekroczyć ją zupełnie i „wygrać się” do ostatniej kropli.
Z Ewą Błaszczyk rozmawia Remigiusz Grzela
Mam przypuszczenie, że za każdym twoim artystycznym
wyborem stoi coś więcej. Co stoi za decyzją o zagraniu
monodramu Nazywam się Tamara Biakow i jestem legendą
autorstwa Jacka Góreckiego?
Nie chciałabym, żeby to zawsze była tylko praca. Dałeś mi kiedyś
powieść Yoro, którą czytałam po nocach w Australii. Bardzo mnie
wciągnęła i do dzisiaj ją mam w organizmie. Bohaterką jest ocalona
z ataku Little Boya na Hiroszimę. Popełnia zbrodnię a potem wędruje przez świat pełen zła. Powiedziałam ci wtedy, że nie umiem
się zanurzyć w rzeczywistości tak pełnej przemocy, okrucieństwa
i brudnych historii, które się przecież dzieją na świecie. Na tym
etapie życia nie jestem w stanie wejść w taki temat, bo mnie tak
pobrudzi, że nie będę w stanie żyć. W czasie pandemii, zamknięcia, przeczytałam ponad 40 sztuk, takich wybranych z wybranych,
często „usługowych”, pisanych na zamówienie, nie biorących się
z żołądka, z trzewi, z duszy. To od razu mnie odrzuca. Pobudza
mnie to, co płynie ze środka. Dziś w teatrze już nie ma tematu.
Każdy przerabia swoje własne ego. Na scenie ktoś bez przerwy
mówi o sobie, ale właściwie nic nie ma do powiedzenia. Więc szukałam sztuki, która by mnie zajęła emocjonalnie, żeby było coś
w głąb, żeby o CZYMŚ to było. Tamara Biakow ma problem, który
jest mi bliski – co zrobić z traumą, żeby dało się żyć. Od zawsze
obserwuję, że jedni sobie radzą, a przynajmniej mają wolę, by coś
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z tym zrobić i nie krzywdzić innych, a inni odpuszczają i jadą po
bandzie, demonstrując, że wszystko im wolno, skoro przeżyli coś
strasznego. Nie zgadzam się z taką postawą. Nie chcę bronić tej
bohaterki. Wiem, że takie osoby mogą być urokliwe, kolorowe, inteligentne, ale się obrzydliwie zachowują. Zobaczyłam w tym tekście wyzwanie do ciekawej pracy. Każdy z nas ma jakąś traumę.
Tamara jej nie przerabia.
Nie, jedzie po bandzie. Wszystko jej wolno. Wszystkich dokoła
krzywdzi. Jak daleko może się posunąć? No, do ostateczności.
Czyli robisz ten spektakl z niezgody?
Z chęci zwrócenia uwagi na to zjawisko. Na pewno też widzisz wiele takich osób. To mnie obezwładnia i zawęża grono ludzi, z którymi chcę mieć kontakt.
Nie przerażała cię trudność tematu? Jest tam wiele bólu,
tekst napisany jest właściwie wierszem...
Wiedziałam, że to będzie bardzo trudna praca, ale chciało mi się
ją wykonać, skrobać na tych jej psychologiczno-emocjonalnych
warstwach, szukać tam głębszej treści.
Tamara Biakow była córką warszawskiej Żydówki i Niemca
kontrolującego teren getta. Żyła w piekle pytania, jakie
zadała ojcu: Czy jest dzieckiem gwałtu, czy miłości?
Odpowiedział jej: Tak o mnie nie myśl. Z tym pytaniem
jeszcze brutalniej wróciła, kiedy umierał. W getcie zginęła
jej rodzina. Dorastała po wojnie w środowisku Niemców,
którzy nie akceptują jej z powodu pochodzenia… Słuchałem,
zastanawiając się, ile złego może jej się przydarzyć.
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Poprosiłam Jacka jeszcze o dopisanie śmierci jej męża. Chciałam
Tamarę, tego cwanego darmozjada, który wszystko sobie usprawiedliwi, pozbawić oparcia. Biakow akceptował wszystko. Robiła,
co chciała, i z nim robiła, co chciała. Miał taką nadświadomość, że
skoro tyle przeżyła, to trzeba się nią opiekować. Dlatego musiałam go uśmiercić. Dzięki temu psychologicznie uzasadniony, z jej
punktu widzenia, wydawał się jej atak na własne dziecko.
Bo dotąd miała kontrolę nad wszystkim?
A nad śmiercią Biakowa nie miała. „Nigdy nie jeździł na północ” –
mówi totalnie zaskoczona, kiedy on ginie w wypadku. To się nie
zgadza z jej wizją. Pozbawiona opoki, swobodnie już może wchodzić w każde szaleństwo. Odkąd pamiętam, interesowałam się
umysłem, psychologią. Ja się z tym urodziłam. Dostawałam lufy
z matmy, ale czytałam Ericha Fromma itd. Po drodze zdałam do
szkoły teatralnej, ale los tak mnie zawrócił z teatralnej drogi i znowu siedzę w medycynie i wylądowałam w mózgu. Tym zajmuje się
przecież Fundacja Akogo?.
Przygodę z monodramem zaczęłaś od Joan Didion,
a tak naprawdę od opowiedzenia własnej historii.
W Roku magicznego myślenia Didion mierzy się ze stratą
męża i śpiączką córki. Przeszłaś to samo.
Jak to jest wyjść na scenę ze swoim bólem?
Całe życie nie lubiłam monodramu. Uwielbiam ludzkie oko naprzeciwko, emocje i myśli, jakie przez nie przepływają. Ale trafiłam na
tekst Didion i musiałam go zrobić, nie tylko mogłam, ale właśnie
musiałam, żeby w ogóle przeżyć. Kiedy Rok magicznego myślenia
wystawiono na Broadwayu, zwróciłyśmy się z Ewą Stanek o prawa.
Agent wytłumaczył nam, że jeszcze nie jest do kupienia, dopiero
miał światową premierę. Napisałam do Joan Didion list o paralel13

ności naszych losów – ona jest pisarką, ja aktorką, więc powinnam wyjść na scenę. Zachowała się wspaniale, oddając Teatrowi
Studio prawa za symboliczne pieniądze. Zastanawiałam się długo,
czy w ogóle dam radę to zagrać. I co zrobić, żeby być na scenie
aktorem, a nie opowiadać tę historię 1:1. Wtedy ponownie przeczytałam motto otwierające sztukę: „Siadasz do kolacji i nie wiesz,
co będzie za chwilę. Pozostaje tylko kwestia żalu… nad sobą”. Zrozumiałam, że jest potrzebny dystans, z jakim Didion opisała swoją
historię, a jej mądrość po tym wszystkim, co przeszła, dodała mi
odwagi. To był pierwszy kontakt z monodramem i jednocześnie
zrobił mi lepiej niż stu psychiatrów. Wydobywałam z siebie głos we
własnej sprawie, mówiłam o tym głośno do ludzi. To był przełom.
Didion, pisząc tę książkę, też przechodziła terapię.
Napisała, że między najbardziej wrażliwą osobą i wyobraźnią literacką a przeżyciem jakiejś sytuacji są lata świetlne. To jest taka
odległość. Podzielam to. Ola leży 21 lat i wiem, jaki to proces, co
się przeżywa, co to w ogóle jest. W ludziach, którzy reagują na
działania Fundacji Akogo?, widzę to. Jeśli ktoś przeżył podobną
historię albo ma wśród przyjaciół kogoś, kto się z tym mierzy, reaguje inaczej niż wszyscy. Widzę to w oczach.
Widzowie też przychodzili na twój spektakl po ukojenie?
Widziałam ludzi, którzy przychodzili po siedem razy, też odbyć
taką drogę, zmierzyć się z żałobą. Tekst Didion dawał pilota do
obsługi tej żałoby, ale jednak ten pilot był popsuty, bo nie pozwalał jej obsłużyć zgodnie z instrukcją. A kiedy już zagrałam Rok magicznego myślenia, spotkaliśmy się przy monodramie o Orianie
Fallaci (Chwila, w której umarłam). Tu była inna motywacja. Zafascynowała mnie jej solidność. Żeby napisać książkę za Alekosa,
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ukochanego, którego straciła, musiała pojechać do Grecji, wejść
do tego pierdla, w którym go trzymano, zamknąć się w celi. Wytrzymała bardzo krótko, ale chciała tam wejść. Jeździła na wojny,
żeby o nich pisać. W jej działaniu była uczciwość, co bardzo mi
się podoba. Problem odpowiedzialności za nowy byt – dziecko.
Za to, jaki świat je czeka.
Mówisz jej słowa: „Dziecko, życie nie potrzebuje ani ciebie,
ani mnie, ale jestem szczęśliwa, że mogłam wydobyć cię
z nicości”. I trudno nie myśleć, że twoja historia
nie nakłada się na ten tekst.
Remku, przed chwilą powiedziałam o 21 latach. Uwierz mi, że już
nie ma nic, co by się nie nakładało, w ogóle nic. To już zawsze będzie, do śmierci. Nie ma co z tym dyskutować. Irytują mnie etykiety, jakie się przykleja innym. Nie chce nam się słuchać, co ktoś
do nas mówi, co pisze, z jakiego powodu. Jest tylko „selfie”. Dlatego rzetelność Fallaci tak mi imponowała. Połączona z jej dzieciństwem, wychowaniem, z domem. Z dzieciństwa pamiętała, że jak
podnosiła ręce i matka ubierała ją w sweterek, widziała, jak matka płacze. – Dlaczego ty płaczesz? – pytała. – Bo ja bym chciała,
dziecko, żebyś była wykształcona i niezależna. – Ale przecież ty
jesteś taka. – Nieprawda. Jestem niewolnicą. To że Fallaci później dedykowała jedną ze swoich nagród matce, miało swój początek także w tej scenie. Nie przeniosła się do Nowego Jorku
z próżności, bo artystyczny świat, bohema, tylko uciekła, bo Włochy przestały być tym krajem, jakim były. Potem chorowała na
raka, chowała się przed światem, ale zareagowała ostro na atak
na World Trade Center i jeszcze raz, będąc już właściwie w stanie terminalnym, kiedy zostały podrażnione bardzo ważne struny w tej osobowości, bo mąż Terri Schiavo wystąpił do sądu o jej
zagłodzenie. Niedawno walczyliśmy z kliniką Budzik, kiedy prof.
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Wojciech Maksymowicz chciał przyjąć Polaka z innego państwa,
bo to jest nasz pacjent. Ale prawo kazało go zagłodzić. Były różne cyniczne postawy wokół tego. Jeden z polityków powiedział
w telewizji: skoro jest taki samodzielny, to postawmy mu jedzenie
obok, niech sobie zje. Z ludzkiego punktu widzenia, nie mówiąc
już o medycznym i lekarskim, czasem się kogoś karmi. Fallaci miała dużo sprzeciwu wobec różnych spraw, umiała krzyknąć, kiedy
trzeba, i miała determinację, aby robić do końca, do ściany, zrobić naprawdę. Podoba mi się to i w życiu, i w pracy.
Grając Tamarę, krzyczysz od siebie?
Chciałam wrzasnąć, że nie można się godzić na to, aby ludzie
na wszystko sobie pozwalali, aby zakażali innych swoją traumą
albo złością.
Taką rolę gra się z buntem?
Będę się starać tak to grać, żeby być jak najmilszą dla świata. Bo
i w najmilszym może mieszkać potwór. Robienie dobrego nie jest
w cenie. Za to popłaca układanie się, mącenie, wyspekulowanie
rzeczywistości. Jak to odsłonisz, to jest obrzydliwie. Ale z drugiej
strony, Tamara poszukuje ulgi, bo cały czas jest chora. Kupuje miłość na mieście, żeby uzyskać sekundę spokoju. Chce choć przez
sekundę go poczuć.
Mówi: „Jestem przesiąknięta bólem i nie da się tego wymazać.
Wymazaniem będzie moja śmierć”.
Jedyny raz używam zbliżenia do kamery w scenie szatana. I to
jest o tym, że nie da się żyć. Tamara nie daje sobie rady ze sobą
albo nie chce.
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Rozmawia z szatanem, który bierze ją w posiadanie i znowu
nic od niej nie zależy. Czy to nie jest usprawiedliwienie?
Oczywiście, że tak. Tam jest dwugłos. Rozmowa z szatanem i jej
autoświadomość na temat tego, jak się zachowuje. Mówi: „Całe
życie gryzę. Zazdrosna, głodna, zła”. Ona to wie. Ale.. a, znowu się uda. Ucieczka w szaleństwo jest kolejnym jej numerem.
Chciałam zdemaskować ten rodzaj oszustwa. Scena z szatanem
powstawała do końca, do samej premiery skreślałam słowa. Na
początku były trzy strony, zostało osiem linijek. Jacek, który był
bardzo często na próbach, dawał mi akceptację i poczucie bezpieczeństwa. Kiedy było trzeba, coś dopisywał, kiedy było trzeba, godził się na skróty.
Mówisz o swojej niezgodzie na takie zachowania jak Tamary.
Ty swoje traumy przerobiłaś w działanie.
Kiedy dotarło do ciebie: od teraz muszę działać?
Bardzo szybko. Kiedy dostajesz w głowę obuchem i w ogóle nie
wiesz, jak się nazywasz, następuje bunt, ale krótki, a potem starasz się to przerobić, szukając możliwości, bo może gdzieś są, nie
tu, to na świecie. Obserwuję to u rodziców naszych pacjentów.
Jak żyć i poprawić tę sytuację? Teraz skończy się budowa Budzika dla dorosłych. Cieszę się, ale działanie trwa. Teraz dostałam
informację, że właściciel Amazona nie tylko chce latać w kosmos,
ale i kontrolować proces starzenia. Ktoś złośliwie napisał: „zamienia się w Pana Boga”. Będzie pracował z IPS-ami, czyli komórkami
macierzystymi, za które prof. Shinya Yamanaka w 2012 roku dostał nagrodę Nobla. Każdy z nas może wziąć komórkę z dowolnego miejsca, np. ze skóry w obojętnym wieku, w jakim jesteśmy,
cofnąć ją w rozwoju do poziomu zero, kiedy jest pluripotencjalna
i ukierunkować na pożądane tematy. Szukamy grantów w świecie,

żeby Polska Akademia Nauk mogła prowadzić badania w swoich
laboratoriach i by potem prof. Maksymowicz mógł je kontynuować w programie eksperymentalnym z pacjentami. To by służyło
neuralnym połączeniom komórek nerwowych. Wszystkie choroby
neurodegeneracyjne mózgu kiedyś będą mogły zostać opanowane. W nauce jest światło.
Teatr daje ci możliwość głośnej wypowiedzi?
Jak ktoś ma otwarty umysł, to pojawiają się dodatkowe skojarzenia. Ja kojarzę. Ponieważ Tamara Biakow to mocny spektakl, czegoś dotyka, zostawia ślad, może i coś w kimś poruszy. Świat się
przegrzał. Dziś dużo bardziej widać polaryzację. Wszyscy mamy
nerwy na wierzchu, niektórym puszczają i to jest to przyzwolenie.
Nie chcę być w kręgach ludzi, którym puszczają nerwy. Nie chcę
takiego życia.
Ewa Lipska pisała w wierszu, że wystarczy
przyłożyć zapałkę do rozpalonych głów.
Ewa Lipska zawsze miała wielką wyobraźnię na to, co się może
wydarzyć z czegoś niewielkiego. Dzisiaj trzeba umieć przewwwidywać, słyszeć ostrzeżenia.
Tamara Biakow to postać fikcyjna, a więc nie daje relacji
Zagłady, ocalonego dziecka, uczestnika, świadka.
To intuicja młodego autora, który zmierzył się z tematem.
Przed literaturą i teatrem jest już temat postpamięci.
Nie mamy „pamięci” ocalonych, bo została ich już garstka.
Widzisz tu niebezpieczeństwo czy współczesny temat?
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Tak, to postać totalnie wymyślona, co wydawało mi się interesujące. Dziś możemy wykreować każdą rzeczywistość. I to jest ważny temat spektaklu. To bardzo niebezpieczne. Trzeba zadać sobie
poważne pytanie, czy ktoś mną manipuluje. Sama czuję się zagrożona. Trzeba poddać świat w wątpliwość. Dzisiaj wszystko jest interpretacją. Świat to zespół jednych prawników przeciwko innym
prawnikom. Jesteśmy na wojnie prawników, bo wszystko musi być
w majestacie prawa, które nagina się dla osiągnięcia celu. Z tym
też nie chcę żyć.
Bardzo trudno jest coś uczciwie nazwać,
zrozumieć w szerszym kontekście. Wydaje mi się, że przez
te wszystkie lata walczysz o sprawę, w której widzisz dużo
szerszy kontekst. Potrzebujesz porządku?
Dokładnie. I dlatego tak wiele od siebie odsuwam, zupełnie świadomie, chcąc stworzyć przestrzeń dla tego, co jest dla mnie najważniejsze. Muszę tak posprzątać, by budować. Muszę tego bardzo
pilnować, bo kiedy za dużo się dzieje i jestem zmęczona, mogę
czegoś nie zauważyć, bo zaczyna się chaotyczna nerwówka, która
jest bardzo niebezpieczna. Teraz jestem świeżo po tygodniowym
urlopie, gdzie zresetowałam się do zera. Znów jestem w stanie
spokojnie pomyśleć o tym, co jest do zrobienia i co jest istotne.
Wychodzisz na scenę między pracą w fundacji,
opieką nad Olą, ciężko chorą mamą. Masz na to siłę?
Scena to mój wentyl bezpieczeństwa. Bez niej dawno by mnie nie
było, być może nie byłoby też Oli. Nie wiem, co by się stało, gdybym tkwiła jedynie na krawędzi życia i śmierci, a także w spra-
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wach urzędowych, których nienawidzę, ale je robię. A tak jadę
sobie z Fallaci do innego miasta, dostaję od ludzi bardzo dużo
energii, głaszczą mnie wzrokiem, czasem ktoś decyduje się, żeby
mnie dotknąć, ale właśnie tak — pogłaskać. To już nie jest na temat artystyczny. Świat na scenie jest bezpieczny, bo nie dzieje się
naprawdę, a w życiu nie mam wyboru. To wentyl, frajda i wolność.
Dla wolności również reżyserujesz swoje monodramy?
Kiedy robię taki tekst, który jest blisko mnie, to reżyser, który coś
mi mówi, nie pochodzi z mojego organizmu, wywołuje konflikt. Dlatego te spektakle tak wolno dojrzewają. Potrzebuję tylko środek
– emocję, myśl i to, co jest konieczne, żeby to spełnić. Dlatego te
małe formy mogę robić sama. To, co pochodzi ze mnie, musi tylko dojrzeć. Brel mówił, że piosenka, która jest o czymś, dojrzewa pięć lat. To dojrzewanie jest przyjemne. Oglądałam nagranie
z Edith Piaf, w którym śpiewała jedną z piosenek ze swojego stałego, wykonywanego przez nieomal całe życie repertuaru. Kiedy
zmarł jej partner, w ogóle przez rok nie śpiewała. Kiedy znów zaśpiewała tę piosenkę, była o czymś innym. To były dwie zupełnie
różne piosenki. Mała forma musi się wypełnić życiem.
Co się z tobą dzieje, jak kończysz grać ten spektakl?
Nic. Czuję ulgę. Tęsknię za brakiem manipulacji. Wiem, po której
stronie jestem. Po stronie jasnego dobra. Chcę ludzi, którzy chcą
dobrze, całe życie się rozwijają, dojrzewają i mądrzeją. Nie chcesz
takiego świata?
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REMIGIUSZ GRZELA – pisarz, dramaturg, dziennikarz, kierownik
literacki Teatru Żydowskiego i Festiwalu Warszawa Singera, wcześniej był kierownikiem literackim Teatru Na Woli im. Tadeusza Łomnickiego. Autor książek, w tym aktorskich portretów m.in. Marian
Kociniak. Spełniony, Krafftówna w krainie czarów (inspirowany
książką film w reż. Macieja Kowalewskiego i Piotra Konstantinowa pokazywany był m.in. na Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni), To, co najważniejsze. Irena Jun i Stanisław Brudny,
ostatnio wydał Z kim tak ci będzie źle jak ze mną? Historia Kaliny Jędrusik i Stanisława Dygata. W repertuarze Teatru Studio
był jego monodram Uwaga – złe psy! w wykonaniu Małgorzaty
Rożniatowskiej i w reż. Michała Siegoczyńskiego, a aktualnie jest
monodram w wykonaniu i reżyserii Ewy Błaszczyk Oriana Fallaci. Chwila, w której umarłam uhonorowany Nagrodą Literacką
im. Leopolda Staffa i zrealizowany w Teatrze Telewizji. Tekst tego
monodramu powstał przy okazji pracy nad książką Podwójne życie reporterki. Fallaci. Torańska (Książka Roku 2017 wg „Magazynu Literackiego Książki”).
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PAULINA OLSZEWSKA
Galeria STUDIO

MANIFEST
KOBIETY
26

Ewa Partum urodziła się w 1945 roku w Grodzisku Mazowieckim.
Kiedy pod koniec wojny matka Ewy dowiedziała się, że jest w ciąży, próbowała ją usunąć, skacząc ze sporej wysokości. Niestety
(a może na całe szczęście) metoda ta okazała się nieskuteczna1.
Ewa przyszła na świat i w 1970 roku ukończyła Akademię Sztuk
Pięknych w Warszawie. Zaczęła tworzyć performance oraz sztukę,
która poruszała temat bycia kobietą. W tym celu używała własnego nagiego ciała, które konfrontowała z publicznymi sytuacjami,
pytając tym samym o rolę kobiety w społeczeństwie.
W kolekcji Galerii Studio znajduje się (jako jedna z trzech) ikoniczna praca tej artystki z 1971 roku. Należy do cyklu poems by ewa
rozwijanego przez artystkę od początku lat 70. XX wieku aż do dzisiaj. Na kartce papieru odciśnięte zostały czerwone usta, a pod
nimi umieszczone napisane maszynowo zdanie „my touch is a touch of a woman“ (mój dotyk jest dotykiem kobiety). Ta wypowiedź
wydaje się wykrzyczana w kierunku odbiorcy. Staje się także manifestem kobiecości: konstytuuje swoją niezależność w opozycji
do dominacji męskiego świata. Manifestem kobiety, która może
i ma prawo do samostanowienia, do bycia sobą. Kobiety, która
chce decydować sama o swoim ciele i tym, co się z nim dzieje.
Decydować o swoim życiu we wszystkich jego aspektach. Artystka świadomie zmienia także znaczenie czerwonej szminki. Zamiast
symbolizować męskie pożądanie, staje się emblemem kobiecej
emancypacji i niezależności.

1 Informacja z prywatnej rozmowy z artystką.
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Ewa Partum, poem by ewa, 1971, szminka i tusz na papierze, 30 x 20 cm
Kolekcja Galerii Studio w Warszawie
Zdjęcie: Błażej Pindor

JACEK GÓRECKI

FRAGMENT
SCENARIUSZA

WZNOSZĘ SIĘ NA WIETRZE.
DOTYKAM CZUBKIEM GŁOWY KORON DRZEW.
WPLĄTUJĘ SIĘ W ICH BEZPIECZNE RAMIONA.
SPOKÓJ OCHRANIA MNIE PRZED OSTRYM SŁOŃCEM.
ZAMIAST SPALENIA OTRZYMUJĘ BEZPIECZNY CIEŃ.
WĄTPLIWOŚĆ WSIĄKA W SKAŻONĄ ZIEMIĘ.
MOICH SPALONYCH NIEWINNYCH PRZODKÓW.
BY NA ICH MIEJSCU WYROSŁO
NIEZNANE MI UCZUCIE.
KIEŁKUJE.
KU GÓRZE.
PATRZEĆ NA TO, JAK SIĘ ROZRASTA,
MOGĘ DNIAMI CAŁYMI.
JAK SIĘ OTWIERA.
NIE LĘKAM SIĘ JUŻ DNIA.
NIE LĘKAM SIĘ SIEBIE.
NOCE OWINIĘTE JEGO SPOKOJEM.
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NASZE NOCE.
ON OBCY OD CZŁOWIEKA.
STWORZONY Z NIE TEGO ŚWIATA.
KOSMICZNY DAR, CO MNIE PORASTA.
DOCHODZI DO SZYI.
ZACZYNA JĄ ŚCISKAĆ.
DUSI JEJ WSZYSTKIE GUZY.
WŻERA SIĘ W SKÓRĘ, BY JĄ OCZYŚCIĆ.
ZAMIAST OCZU WKŁADA MI SWOJE PĄKI KWIATÓW.
SĄ DORODNE.
ZAPACH JEST INTENSYWNY.
JESTEM NIM ZAKAŻONA.
MOŻECIE MI ZAZDROŚCIĆ TEGO UCZUCIA.
BYŁOBY WAM ŁATWIEJ.
WOJNA ZAKOŃCZONA.
KONIEC
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Zdjęcie zespołu artystycznego spektaklu, fot. Kasia Kasica

EWA BŁASZCZYK
Polska aktorka teatralna, filmowa, pieśniarka. Absolwentka XI Liceum Ogólnokształcącego im. M. Reja w Warszawie. W 1978 roku
ukończyła z wyróżnieniem Warszawską PWST. Zadebiutowała
jako studentka na scenie Teatru Współczesnego w Warszawie. Po
dwóch latach otrzymała nagrodę Rektora PWST za pierwsze osiągnięcia sceniczne.
Film Wiesława Saniewskiego Nadzór przyniósł jej główną nagrodę
aktorską na Festiwalu Filmów w Gdańsku. Szeroką popularność
zdobyła dzięki podwójnej roli Kasi i Mariana w serialu Zmiennicy Stanisława Barei i stała się laureatką telewizyjnego Wiktora –
nagrody publiczności. Ma na swoim koncie liczne filmy, teatry
telewizji, filmy telewizyjne, programy muzyczne, rozrywkowe, poetyckie, recitale, płyty, teledyski. Dużo i chętnie śpiewa, głównie literackie i pełne nastrojów piosenki Osieckiej, Kleyffa, Kofty,
Czupkiewicz, Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej, ks. Twardowskiego,
swego męża Jacka Janczarskiego, piosenki z repertuaru Iwanowej, Piaf, Dietrich i Wysockiego. Przez długie lata występowała
w kabarecie J. Pietrzaka “Pod Egidą”; śpiewała na przeglądach
poezji śpiewanej, Przeglądach Piosenki Aktorskiej we Wrocławiu,
festiwalach w Opolu, Sopocie i innych. Aktualnie związana z Teatrem Studio w Warszawie (Jaskinia, Berlin Alexanderplatz, Oriana
Fallaci. Chwila, w której umarłam oraz Metafizyka dwugłowego
cielęcia zrealizowana w języku angielskim i polskim w koprodukcji z amerykańską agencją CalArts, recital Pozwól mi spróbować
jeszcze raz, Nazywam się Tamara Biakow i jestem legendą oraz
w Teatrze Polonia Wania, Sonia, Masza i Spike).
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Założycielka, fundatorka (z ks. Wojciechem Drozdowiczem, twórcą Ziarna w TVP, obecnie proboszczem pokamedulskiego kościoła na Bielanach) i prezeska organizacji pożytku publicznego
Akogo? mającej na celu pomoc dzieciom po ciężkich urazach
mózgu, często przebywających w śpiączce, i stworzenie od podstaw systemowego rozwiązania na kraj w leczeniu takiej jednostki
chorobowej (wzorzec organizacyjno-prawny i medyczno-neurorehabilitacyjny). Fundacja Akogo? wybudowała pierwszą w Polsce klinikę Budzik (klinikę wzorzec przy Centrum Zdrowia Dziecka
w Warszawie). Oficjalne otwarcie Kliniki Budzik miało miejsce
7 grudnia 2012 roku. Dotychczas ze śpiączki wybudziło się tam
ponad 80 pacjentów, a w Klinice Budzik dla Dorosłych w szpitalu uniwersyteckim w Olsztynie, ponad 30 osób. Aktualnie Fundacja Akogo? buduję Klinikę Budzik dla Dorosłych w Warszawie
przy szpitalu marszałkowskim na Bródnie. Przewidywane oddanie
obiektu dla pacjentów to koniec roku 2022. Czas ten jest również
20-leciem istnienia Fundacji. Kolejną, bardzo ważną aktywnością
jest poszukiwanie nowych rozwiązań naukowych do terapii pacjentów w śpiączce. W tym celu Fundacja rozszerzyła swój statut o działalność naukowo-badawczą i współpracuje z czołowymi
badaczami i lekarzami z całego świata.
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SPEKTAKL
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Koprodukcja
STUDIO teatrgalerii
oraz
MUZEUM POWSTANIA WARSZAWSKIEGO
Premiera spektaklu:
1 SIERPNIA 2021 ROKU,
MUZEUM POWSTANIA WARSZAWSKIEGO
Premiera w STUDIO teatrgalerii:
25 WRZEŚNIA 2021

Kostium Madama Butterfly, wykorzystany w sesji zdjęciowej
do spektaklu, został zaprojektowany przez Marka Adamskiego
do widowiska multimedialnego „Madama Butterfly”
w reżyserii Natalii Korczakowskiej.
Dofinansowano z budżetu państwa – ze środków
Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu.
Sfinansowano ze środków
Fundacji PZU, „Ewa” Ewa Błaszczyk-Janczarska.
Prawa autorskie autora do w/w sztuki
reprezentuje Agencja ADiT.
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Reżyseria, scenografia:
EWA BŁASZCZYK
Autor tekstu:
JACEK GÓRECKI
Kostiumy:
MARIANNA JANCZARSKA
Kostium Madama Butterfly:
MAREK ADAMSKI
Kompozytor:
JACEK GRUDZIEŃ
Konsultacje muzyczne:
NATALIA KORCZAKOWSKA
Projekcja wideo:
ANNA ZUZANNA BŁASZCZYK
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Reżyseria światła:
DARIUSZ ZABIEGAŁOWSKI
Inspicjentka:
MARIA LEJMAN-KASZ
Produkcja:
JUSTYNA PANKIEWICZ
MARTA KUŹMIAK
Asystentka produkcji:
SARA DRAŠKOVIĆ
Asystentka reżysera:
KASIA KASICA
Obsada:
EWA BŁASZCZYK
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OPIS SPEKTAKLU
Kilkadziesiąt występów rocznie. Niezliczona ilość kilometrów. Kilka kontynentów. Zawsze sama. Nazywa się Tamara Biakow i gdyby żyła naprawdę, byłaby drugą po Rosie Raisie najsłynniejszą
żydowską śpiewaczką operową. Pochodzi z warszawskiej Pragi,
z domu przy ulicy Targowej. W latach 60. tych XX wieku trafia do
Ameryki. Na pierwszym miejscu listy przebojów króluje “Hello Dolly” Louisa Armstronga, o czym Tamara dowiaduje się jeszcze na
lotnisku. Jest poraniona – całe życie zakopywała trumny. Tworzy
z nich kopce, w których się zapada. Czy Biakow uda się odciąć
od tragicznej przeszłości i odnaleźć ukojenie w Nowym Świecie?
Czy zatriumfuje?
W tytułową rolę fikcyjnej śpiewaczki wciela się charyzmatyczna
Ewa Błaszczyk, kreśląca poruszającą opowieść o pamięci, tożsamości i historii, którą niesie każdy z nas. Sceniczny portret Tamary Biakow to rzecz o notorycznym zabijaniu przeszłości. O kacie
i ofierze w jednym ciele – głodnym, złym, zazdrosnym, gryzącym,
pożądającym ciele. O ranach w sercu i tych na umyśle.

40

O AUTORZE
Jacek Górecki, urodzony w Ostrowie Wielkopolskim w 1990 roku.
Dramatopisarz, dziennikarz, krytyk teatralny. Jeden z trzech finalistów konkursu „Metafory Rzeczywistości 2014” na sztukę teatralną Teatru Polskiego w Poznaniu. W 2016 roku w stołecznym
Teatrze Dramatycznym wystawione zostały jego trzy jednoaktówki
pod wspólnym tytułem „Coming Out” w reżyserii Aleksandry Popławskiej. W 2019 roku Marianna Janczarska i Dominika Sakowicz
zrealizowały gościnnie w Teatrze Soho w Warszawie jego sztukę
„Papugi”. Poza teatrem jako dziennikarz i krytyk współpracował do
tej pory między innymi z magazynami: Newsweek Historia, K MAG,
Pride, Gazzetta Italia, La Vie Magazine czy Elle Man. Italofil.
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Korekta językowa:
NATALIA GALUCHOWSKA
Skład publikacji:
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Art direction:
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Nazywam się Tamara Biakow i jestem legendą. Program
jest publikacją kontekstową do spektaklu na podstawie tekstu
Jacka Góreckiego w reżyserii Ewy Błaszczyk.
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