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Opracowanie muzyczne: Bartek Wyszomirski 
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W spektaklu wykorzystano utwmy: "Kwartety" Beli Bartoka 
w wykonaniu Kwartetu Takacs, 
"Muzyka staropolska" op. 24 Henryka Mikołaja Góreckiego 
w wykonaniu Czeskiej Orkiestry Symfonicznej 
pod dyrekcją Johna Nelsona, "Berliner Messe" Arvo Parta 
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pod dyrekcją Tónu Kaljuste oraz trzy introdukcje zespołu Killing Joke. 
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Przeobrażeniem określony jest świat. 
Przeobrażają go siły kosmiczne, żywioły. 
Przeobraża go człowiek. 
Moment przeobrażenia„. 
Czas Kreacji„ . 
To czyni tę zagubioną w przestrzeni wszechświata drobinę 
tworem zaiste pięknym - pulsującym własnym, tajnym, 
niepowtarzalnym rytmem. 
Mozaika mieniąca się milionami barw. 
Pod ręką artysty przestrzeń rodzi dzieło sztuki. 
W teatrze tym niepowtarzalnym i niestety (a może na szczęście) 
nieuchwytnym dziełem sztuki jest postać. 
W jakim punkcie tej przestrzeni istnieje aktor-kreator, 
doprawdy nie wiem„ . Staram sie wychwycić ów niezwykły 
moment przeobrażenia się aktora w postać. 
Przestrzeń spotkania tych dwóch niezależnych bytów. 
Teatr światowy otrzymał kiedyś wspaniały prezent w osobie 
Luigi Pirandella - Autora, który - jak żaden inny - próbował 
odpowiedzieć na jedno z najbardziej nurtujących pytań 
w dziedzinie sztuki teatralnej : 
Czy ona (owa sztuka teatralna) w ogóle istnieje? 
Czy możliwym jest stworzenie fragmentu życia w przestrzeni sceny? 
Czy możliwa jest odpowiedż? 
A jeżeli tak, to jakim kosztem? 
Kosztem włożenia maski? 
A może za cenę brutalnego jej zdarcia? 
Tych odpowiedzi szukał z największą determinacją. 
Z relacji jego syna wiadomo jak wielkiemu ciśnieniu, 
jakiej wewnętrznej szamotaninie podlegał w tym ostatnim 
twórczym wysiłku . 
"Gigantów z Gór" nie ukończył . 
Nie zdążył... 
Jestem jednak głęboko przekonany, że był blisko odkrycia 
żródła tej tajemnicy. Tajemnicy zagadki życia w sztuce teatru. 

Bartek Wyszomirski 
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Niektóre słowa umarły, mimo że ich jeszcze używamy. 
Są takie, które umarły nie dlatego, 
że należałoby je zastąpić innymi, ale dlatego, 
że umiera to, co oznaczają. 
Tak jest przynajmniej dla wielu z nas. 
Do takich słów należy : spektakl, przedstawienie, 
teatr, widz itd. A co jest potrzebne? 
Co żyje? Przygoda i spotkanie, nie byle jakie; 
aby stało się to, co pragniemy, 
by się z nami stało, a później, 
by się stało także z innymi, pośród nas. 
Co nam do tego jest potrzebne? 
Na początek, aby było miejsce i swoi, 
a później, żeby przyszli także nieznani swoi; 
czyli na początek, by nie być w tym samemu, 
a później, abyśmy nie byli w tym sami. 
A co znaczy swoi? 
To ci, którzy oddychają tym samym powietrzem 
i - można by powiedzieć - podzielają nasze zmysły. 

Co jest możliwe wspólnie? 
Święto. 

Jerzy Grotowski, $w1ęto [w): Zbigniew Osiński , 
Grotowski wytycza trasy. Studia i szkice, 
Wydawnictwo Pusty Obłok, Warszawa 1993 
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