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Michał Zadara 
Na gorąco 
Komedia w trzech częściach 
inspirowana filmem „SOME LIU IT HOT" 
B. Wilder/ I.A.L. Diamond 

scenariusz i reżyseria Michał Zadara 
scenografia i wideo Thomas Harzem 
kostiumy - Julia Kornacka 
reżyseria światła - Ewa Garniec 
ruch sceniczny - Tomasz Wygoda 
współpraca dramaturgiczna - Kamila Paradowska 
asystent reżysera - Krystyna Maksymowicz 

przedstawienie prowadzi: Jolanta Szadkowska 

Postacie: 
1. Haszem - właściciel warsztatu samochodowego: cudzoziemiec 
2. Sprzedawca płaszczy Bronek Rosenthal, mówi po Polsku 
3 . Marzena Kowalczyk wokalistka , imigrantka z Polski 
4. Johnny Kazynsky - Szef Polskiej Mafii w Szykago 
5. Wladimir Davidoff - prawdziwy angielski milioner 
6 . Dżimi Wutkełitz - Agent zespołu muzycznego 
7. Tommy - Asystentka Policjanta z Szykago 
8. Dżejms Gazauskas - Policjant z Szykago 
9. Luigi Walentini - Szef Mafii na Florydzie 
10 . Stanley Kołalski - hydraulik z Polski 
11. Elvis Presley - nie ten prawdziwy 
12. Nikita - lesbijka - perkusistka 
13. Ultra - lesbijka - kibordzistka 
14. Magi - lesbijka - puzonistka 
15. Roxi - lesbijka - gitarzystka 
16. Chudy Ludwik vel Lui Cienias 
17. Dziewczyna z telefonem 
18. Dżek L911U!, - basista 
19. Ta,ny Kartys - puzonista 
20. Bokser - w III akcie 
21. Wkurwejebany 
22. Pilot (głos) 

23. Gangster 
24 . Żołnierz 

Chór aktorów: 
Krzysztof Czeczot (19), Marian Dworakowski (2,5,21), Grzegorz Falkowski 
(18), Mirosław Guzowski (8,12), Małgorzata Klara (7,14,23), Krystyna 
Maksymowicz (13,23), Joanna Matuszak I Magdalena Myszkiewicz (15,16 , 23) 
Paweł Niczewski (1,10 , 11,20,23,24), Wiesław Orłowski (4,22), Jacek 
Piątkowski (6 , 9) , Marta Szymkiewicz (3,23) oraz Kamila Paradowska (17) 

Rzecz dzieje się w Ameryce naszych marzeń. 

Premiera: 7 października 2006 
169 premiera Teatru Współczesnego 

W spektaklu wykorzystano następujące utwory muzyczne: 
Patsy Kline „Crazy" I Koby Israelite „Saints and dates" I Elvis 
Presley „I was the one", „Blue moon", „Shake , rattle and roll" , 
„Lawdy, miss Clawdy" I Roy Ayers, „We live in Brooklyn, baby" I The 
Beach Boys, „Shut down" I Ewa Demarczyk „Tomaszów" I Moby „Bodyrock"/ 
James Brown, „Brother rapp", „It' s a man's, man's man ' s world" / 
Violetta Villas „Dla Ciebie miły", MDH Band, „Sattelite of love" 

Rezerwacja, sprzedaż biletów oraz informacje: 

BIURO OBSŁUGI WIDZÓW 
czynne: poniedziałek - piątek: 8.30 - 16.00 
bow@wspolczesny.szczecin.pl 
tel. 091 489 23 23 

Kasa teatru przy Wałach Chrobrego 3 
czynna: wtorek - sobota 9.00 - 19.00 
niedziela 14.00 - 19.00 
tel. 91 489 23 23 

Kasa Teatru Małego 
Deptak Bogusława 6 
czynna: środa - niedziela 14.00 - 20.00 
tel. 091 488 65 55 

~ Teatr Współaesny 
~ wSzaednl• 

Prze-pisywanie filmu 

Dokonywanie scenicznych adaptacji dzieł, które funkcjonują w 
masowej wyobraźni jako dobrze skrojona klasyka amerykańskiego filmu 
nie jest zjawiskiem nowym. Szczególnie popularne jest to w dziedzinie 
komedii muzycznych bądź musicali, które z powodzeniem istnieją zarówno 
na deskach teatru, jak i na taśmie filmowej. Sięgniecie do arcydzieła 
kina amerykańskiego - „Pół żartem , pół serio" i pokazanie go na scenie 
teatru , który w swoją działalność wpisuje dialog z widzem na tematy 
poruszające , aktualne , nierzadko kontrowersyjne może już nieco dziwić. 
Intencją twórców (tylko intencją , bo nie wiadomo, co właściwie 
zobaczy widz) jest nie tyle adaptacja służąca „odświeżeniu" dzieła, 
szereg zabiegów formalnych na linii kino - teatr , co „prze - pisanie" 
opowiadanej historii. R&-ecriture , czyli ponowne sięgnięcie do znanej, 
przyswojonej i zaakceptowanej opowieści jest tak naprawdę 
odnajdywaniem w niej tego, co zakryte i z niej wyparte, co tkwi na 
granicy, którą boimy się przekroczyć. 

Gdy prześledzimy raz jeszcze historię głównych bohaterów filmu 
okaże się , że nie jest ona jedynie love story z happy endem, a może 
być także opowieścią o poszukiwaniu płciowej tożsamości i o 
pojawiającym się problemie pożądania . Dwóch bezrobotnych muzyków 
zatrudnia się w żeńskiej kapali i w tym momencie następuje 
przekroczenia, z którego pozornie tylko jeden wychodzi zwycięsko 
zdobywa kobietę swoich marzeń. Drugi z nich staja się ofiarą własnej 
omyłki - pozwoli, aby zakochał się w nim (w niej?) mężczyzna. Ciągła 
zmiana ról , kryminalny wątek, zabawa i przebieranka usypia czujność 
widza, która przestaje być skierowana na problem, którego w istocie 
zdaje się nie być. Nawet po zdjęciu masek w ostatniej scenie filmu i 
akceptacji niemożliwego (Kowalczyk kocha nie-milionera , mężczyzna 
kocha mężczyznę) widz może pozostać wobec taj sytuacji obojętny, 
sentencja „Nobody's perfect" zamyka dyskusję. 

r-------
Akt I Śmierć w Szykago Akt II Miłość 
Chór I , Agent, Warsztat, Autostrada - film 
Knajpa/knajpa/sklep/, Lotnisko 

Przyjazd, Plaża, Chór II, Wanna , Koncert 
Bakstejdż , Jacht, Tańca , Powrót 

Akt III Zjazd rodzinny 
Fuaje , Współlokatorki, Konferencja 

Ostatni koncert Kowalczyk, Motorówka - film 

Płać, klasa, narodowość 

Spektakl „Na gorąco" nie czyni z wątku miłosnego tematu 
naczelnego, nie unika też konwencji komedii, co również może nie 
sprowokować widza do spojrzenia wychodzącego poza dyrektywę 
heteronormatywną . To, co jednak wyraźnie pozostaje w taj kwestii 
widoczne to „użycie" homoerotycznego pożądania do ukazania jego 
wartości rynkowej. Kapela, w której grają Ta,ny i Dżek (tu już 
bohaterowie spektaklu) to kapela lesbijska , będąca jednak fikcją , jak 
się później okaże. Gdzieś obok, rodzi się jednak myśl o tym, czym w 
tej rzeczywistości pozostaje kobiecość jako taka. Otóż kobietą się być 
opłaca, bo łatwiej jest się sprzedać, niekoniecznie jednak daje to 
jakiekolwiek poczucia wolności , a wręcz jest opresją. To , co mogłoby 
zostać stworzona przez kobiety (np. istniejący miedzy nimi związek) 
staje się produktem ciągle kontrolowanym i zawłaszczonym przez męskie 
spojrzenia. 

Prze-pisywania filmu odbywa się w gruncie rzeczy nie tylko na 
tym polu, sięga ono znacznie głębiej i bliżej polskich realiów, tam , 
gdzie zaczyna się „Amerykański sen". Amerykański san, a właściwie sen 
Polki o Ameryce nie jest w kontekście filmu Billy' ago Wildera jedynie 
zupełnie niezależnym pomysłem autora spektaklu. w filmie można 
zobaczyć scenę, w której postać, którą gra Marlyn Monroe mówi: 
„Nazywam się Sugar Kowalczyk" , na co Jack Lam.on odpowiada „Jesteś z 
Polski?" W filmie Kowalczyk jest z Polski , w spektaklu „Na gorąco" 
Kowalczyk jest z Polski za wszystkimi konsekwencjami . Konsekwencja ta 
są nam wszystkim dobrze znane głównie realizując się na linii marzanie 
- rozczarowania - sukces. Ameryka jest wyśnionym rajem, gdzie wszystko 
może się zdarzyć, gdzie możliwości jest znacznie więcej. Oczekiwany 
zysk to kariera i pieniądze, ale nie tylko. Tak naprawdę wygra tan, 
kto osiągnie sukces w o b e c tych, którzy pozostali w Polsce. 

Co ważne , san o Ameryce jest nie tylko snem Kowalczyk, a 
właściwie wszystkich bohaterów taj opowieści , dla każdego pewna 
sytuacja mogą pozostać jedynie projekcją własnych wyobrażań. 

Tąny i Dżek pragną zrobić karierę jako muzycy, Kowalczyk, choć chciała 
poznawać Amerykę przez program „ łark and trawa!" i zostaje „zarażona" 
potrzebą „życia w szołbiznas". Czy bycia wokalistką w lesbijskiej 
kapeli - produkcie zaspokajającym ukryte, masowa pożądanie jest dla 
niej sukcesem? Chyba tak, bo Kowalczyk nie różni się diametralnie od 
filmowego pierwowzoru, ma jasno wytyczony cel do którego dąży, a 
którym jest „tylko" miłość. Marzena , paradoksalnie - będąc jedynym 
ucieleśnieniem polskości, wybiega poza pożądany, poprawny politycznie 
standard. Nie jest ona zdecydowania tą reprezentantką polskiej 
młodzieży, która w Ameryce miałaby pokazywać pozytywny wizerunek 
Polaka. Kowalczyk bywa pazerna i agresywna, nie zna historii swojego 
kraju i niewiele ją on obchodzi, choć zawsze wyraźnie zaznacza -
„Kowalczyk . z Polski". Polska za granicą staja się więc czymś w 
rodzaju atrakcyjnego , egzotycznego towaru. 

Kamila Paradowska 

Michał Zadara - (ur. 19 października 1976 r.) reżyser teatralny . 
Studiował w Warszawie, USA (Swarthmore College) i Krakowie (PWST). 
Wydział reżyserii Krakowskiej Szkoły Teatralnej skończył w 2005 roku , 
ma na swoim koncie kilkanaście realizacji teatralnych i jeden film 
(„Marecki") . Uznanie krytyków i rozgłos pojawiły się po realizacjach w 
gdańskim Teatrze Wybrzeże - „From Poland with love" „,Wałęsa. Historia 
wesoła , a ogromnie przez to smutna" Pawła Demirskiego oraz „Ksiądz 
Marak" Juliusza Słowackiego i „Fedra" Jeana Baptista' a Racine ' a 
wystawiana w Starym Teatrze w Krakowie. Michał Zadara pojawił się w 
Teatrze Współczesnym w pierwszej edycji Inwazji Barbarzyńców 
przygotowując sceniczne czytanie sztuki „Próby z jej życia" Martina 
Crimpa. „Na gorąco" jest pierwszym spektaklem, którego jest również 
autorem . 

Opracowania programu: Kamila Paradowska, Michał Zadara; 
Zdjęcia: Thomas Harzem 


