




rozmowa z Magdaleną Piekarz 

N a końcowym etapie prób reżyser 
ma tysiąc spraw na głowie. Cieszę 
się, że mimo to znalazłaś chwilę 
na rozmowę. 

Poranek to dobra pora na chwi
lę refleksji . Ten wir dopiero się 
rozkręca. 

Zaczynałaś od filmów doku
mentalnych, później były wielki 

triumf fabularnego filmu „Pręgi", 
próbowałaś sił w teatrze, osiąga
jąc spory sukces musicalem „Oli
ver" w Teatrze Rozrywki. Teraz 

zaprosiłaś aktorów dramatycz
nych na wyprawę w krainę teatru 
ruchu„. jest w tym jakiś ukryty 
plan? 

Fascynuje mnie możliwość 

prowadzenia dialogu z widzem za 

pomocą różnorodnych środków 

wyrazu i z użyciem różnych me
diów. Wypowiadając się w nowym 

gatunku sztuki zabezpieczamy 

się przed popadnięciem w ruty
nę. Ale są też głębsze przyczy
ny wyboru tej formy twórczości. 
Realizując filmy dokumental
ne zrozumiałam, że są tematy, 
do opowiedzenia których nadaje 

się tylko jedna, konkretna forma. 
A że komunikując się z innymi 
70% treści przekazujemy bez 
słów, postanowiłam spróbować ... 
W gruncie rzeczy „Hotel Nowy 
Świat" to bardzo filmowy spek
takl, bo opowiadamy tu poprzez 
obrazy. Natura obrazu jest taka, 
że jednocześnie jest bardzo jed
noznaczny i bardzo wieloznaczny. 
Dlatego pomyślałam, że można 

spróbować opowiedzieć bez słów 
historię ostatnich kilkudziesięciu 
lat w Polsce. Historia jest tłem, 
pretekstem, okolicznościami, 

w których dzieją się skompliko
wane relacje międzyludzkie. To 
one interesują nas najbardziej. 
Kiedy niedawno ponownie obej
rzałam film Ettore Scoli „Bal", 
pomyślałam: dobrze byłoby zo
baczyć, jak taki pomysł sprawdzi 
się w teatrze. Bardzo ważne było 
moje spotkanie z choreografem 
Kubą Lewandowskim. Jego my
ślenie o ruchu, który nie jest jedy
nie ozdobnikiem czy formą samą 
w sobie, bardzo mi odpowiada. 

Na scenie neczywiście ruch 
układa się w spójną opowieść, 

z konkretnymi bohaterami. Każdy 
z nich ma imię, odrębny życiorys. 
Nie są tylko - jak można by się 
spodziewać - jakimiś symbolami 

postaw, alegoriami zachowań wła
ściwych dla danej epoki? 

Scenariusz do tego spektaklu 
napisała Justyna Tomska. Spotka
łyśmy się przypadkowo u wspól
nych znajomych i tak, od słowa 
do słowa, rozpoczęłyśmy współ
pracę. Bardzo spodobała mi się 

propozycja scenariuszowa Justy
ny, jej pomysł na głównych bo
haterów, których losy kontynu

owane są w kolejnych epokach. 
Oczywiście, to jest umowne. Gdy
by s ilić się na dosłowność, nie
którzy mieliby w ostatniej scenie 
po sto lat. Chodziło nam przede 
wszystkim o to, żeby pokazać 

pewne postawy charakterystycz
ne dla danych czasów. Nasze po
staci wskutek okoliczności histo
rycznych czy pod presją czasu 
podlegają przemianom. Niektóre 
się im nie poddają. Słabi psy
chicznie w sytuacjach zagrożenia 
próbują się dostosować. Takim 
koniunkturalistą jest na przykład 
Edek grany przez Adama Myrcz
ka. Inne pozostają wierne sobie, 
tak jak Tadeusz (Błażej Wójcik) . 
Wspólnie z Karoliną (Magdalena 
Korczyńska) przechodzą zwycię

sko przez życie, pomimo że los 
ciągle ich rozdziela. Chcieliśmy, 
żeby „Hotel Nowy Świat" był 
po prostu opowieścią o ludziach, 
ich słabościach, dramatach i po
szukiwaniu szczęścia. 

Odnoszę jednak wrażenie, 

że bohaterem głównym jest zbio
rowość. 

W pewnym sensie tak jest, 
ale bałam się ogólnikowości, nie 
chciałam, żeby spektakl poszedł 
w stronę mniej lub bardziej pate

tycznej opowieści o losie narodu. 

Zawsze bardziej interesuje mnie 
pojedynczy człowiek i to, co się 

z nim dzieje wskutek pewnych 
zdarzeń . Najpierw człowiek, do
piero potem kontekst. Historia 
i tak pozostaje w tle. Zasługą 



Justyny Tomskiej jest to, że zadbała o tło historycz
ne. Ale nie robimy tu podręcznika historii. Chodzi
ło o to, by zaznaczyć klimat czasów, znaleźć to coś , 

co w jakiś sposób określało ważny w naszych 
dziejach moment historyczny. Mamy na przykład 
wyraźne wyobrażenie postaw ludzi w latach 50. 
Jedni zgadzali się na stalinowską rzeczywistość , 

inni, jak bikiniarz, którego gra Bartosz Obuchowicz, 
próbowali znaleźć własny sposób wyrażania sprze
ciwu czy demonstrowania swojej odmienności. 

Co może dla widza znaczyć tytuł spektaklu? Sko
jarzenia, jakie przychodzą do głowy to Konwicki 
i budowany przez niego mit Nowego Światu w War
szawie, z drugiej strony - „Nowy wspaniały świat" 

Huxleya.„ Skąd taki właśnie tytuł? 
Na pomysł tytułu wpadliśmy podczas pierwszej 

wizyty u dyrektora Talarczyka.Jedliśmy wtedy obiad 
w restauracji Nowy Świat i doszliśmy do wniosku, 
że to nie tylko świetny i bardzo pojemny tytuł dla 
naszego spektaklu, ale i znak od losu. Każda epoka 

to przecież jakiś nowy porządek, 
a co się z tym wiąże i nadzieja 
na lepsze życie. 

Można spojrzeć na wiek XX jako 
epokę budowania nowych świa

tów: przedwojennej niepodległej 

Polski, świata hitlerowskiego, 
stalinowskiego czy później „dru
giej Japonii" naszej współczesno
ści. 

Dlatego też nasza sala hote
lowa ma charakter symboliczny, 
jest metaforą Polski. Równocze
śnie może być także miejscem 
spotkai'l, ulicą czy schronem 
w czasach wojny. Przede wszyst
kim jest jednak punktem, w któ
rym przecinają się ludzkie losy. 

Miejsce symboliczne dla losów 
Polaków w ciągu ostatnich ośmiu 
dekad„. Dlaczego hotel, a nie 
na przykład bazar albo świątynia? 

Wydawało nam się to oczywi
ste. Wnętrze tego lokalu to stary, 
przedwojenny hotel, w którym 
może się zjawić zarówno arysto
kracja, inteligencja, jak też przy
padkowy podróżny. 

W hotelu ujawnia się szersze 
spektrum ludzkich emocji? 

Tak. Do kościoła czy na bazar 
ludzie udają się w określonym 
celu. Na bazarze tylu różnych 

osobowości nie spotkamy. Za 
to w hotelu ludzie mogą zatrzy
mać się na dłużej, zawiązują się 

jakieś znajomości, takie miej
sce służy po prostu spotkaniu. 
A tematem naszego spektaklu 
jest właśnie spotkanie . 

Zaciekawiła mnie w tym przedsta
wieniu umiejętna gra z sentymen
talizmem. Często tematy związane 
z PRL-em podejmuje się na zasa
dzie nostalgii czy lekkiej rozrywki, 
tworząc słodkie pocztówki z prze
szłości. A w tym przedstawieniu 



- głównie za sprawą choreografii 
- to, co mogłoby być efektownie 
ładne, często „brudzicie" nutami 
przemocy, brutalności„. Przykła· 
dem sekwencja tanga. 

Nie chcieliśmy pokazywać 

ładnych obrazków. Chcieliśmy 

podyskutować na temat tamtych 
czasów. Tango, które jest mocne, 
brutalne, os tre - symbolizuje to, 

co się działo z Karoliną w czasie 
wojny. Żeby przeżyć, musiała spo
tykać się z wieloma mężczyzna

mi. Staraliśmy się z Kubą, żeby 

choreografia stanowiła zawsze 

element dramaturgiczny akcji. 

W tym kontekście ciekawie przed
stawiona została dekada lat sie
demdziesiątych. Niektórzy ide
alizują ów czas „socjalistycznego 
konsumpcjonizmu". A wykonany 
do piosenki Violetty Villas taniec 
Ady i Michała, czyli Anny Guzik 
i Rafała Sawickiego, to nawiąza
nie do „amerykańskiego snu". 
Czy to też brutalność? Na pewno 
partnerka nie czuje się komfor
towo podczas tego występu„. 

Tak, to faktycznie „American 

dream". Chcieliśmy pokazać , 

że był to czas, w którym ludzie 
zaczęli marzyć. Pojawiła się szan
sa vvyjazdu, otworzyły się nowe 

perspektyvvy. Kiedy realizowałam 

serial dokumentalny „Chicago" 
poznałam Macieja Góraja, który 
po obiecującym początku karie
ry aktorskiej w Polsce vvyjechał 
do USA w tamtych latach. Ktoś 
mu powiedział, że ma twarz jak 

De Niro i że z tą twarzą zrobi 
w Ameryce wielką karierę. 

Z tą nadzieją vvyemigrował. .. 
jesteśmy narodem, który czę

sto żyje złudzeniami, mamy też 
w sobie poczucie krzywdy dzie
jowej. Ale równocześnie nie brak 
nam naiwności i ufności . Taniec 
Ady i Michała jest marzeniem, 

ale i złudzeniem. Z jednej strony 
chęć ucieczki do lepszego świata, 
z drugiej złudzenie na poziomie 

relacji międzyludzkich . Michał 

przez wszystkie lata walczy 
o tę dziewczynę . Chciałby z nią 
zatańczyć jak w musicalu, ale vvy

chodzi mu taniec chropowaty. 

Pointą naszej opowieści jest ciem
ność wibrująca w uszach ciągłym 
sygnałem, jakby ze szpitalnego 
urządzenia monitorującego funk
cje życiowe. Czy miejsce spot
kania - hotel Nowy Świat - może 
w ogóle mieć jakąś pointę? 

Nasz finał to nie tylko dys
koteka w hotelowej restau
racji, ale próba pokazania 
punktu, w którym dziś jesteśmy. 



Komunikacyjnego szumu, braku 
emocjonalnej więzi, popadnię

cia w „cywilizacyjny trans". Na 
pewno do czegoś to zmierza. Ale 
do czego? Nie wiemy. 

Koniec wspólnoty? 
Kiedyś język był bardziej ko

munikatywny, prosty. Poprzez 
tę formę opowiadania niewer
balnego, mówimy o tym, co jest 
werbalne. 

W niemym spektaklu historia 
słowa w Polsce? 

Tak, to jakaś historia między
ludzkiej komunikacji. 

Żeby to pokazać, zaprosiłaś akto
rów w nieznane. 

To bardzo zdolny zespół, 

rzetelnie i twórczo podchodzący 
do pracy. Dla wielu z nich taka 
forma spektaklu to eksperyment. 
Pracując intensywnie przez trzy 

miesiące, nie zawsze byli pewni 
efektu, zgłaszali różne wątpliwo
ści, zastanawiali się, czy to będzie 
czytelne itp. W tym przedstawie
niu nie ma głównych ról , na efekt 
pracuje cała „załoga" . Od jego 

zgrania i umiejętności zbudowa
nia relacji zależy w dużej mierze 
sukces tego przedsięwzięcia. 

Czyli znajdujesz walor w tym, 

że grają aktorzy, a nie tancerze? 

Oczywiście. Tworzymy spek
takl aktorski, dramatyczny. Jedy
nym, co odróżnia go od klasycz
nego widowiska teatralnego jest 
to, że głównym środkiem wyrazu 
nie jest tu słowo, lecz ruch. Wła
ściwa aktorom dramatycznym 
umiejętność budowania postaci 
sprawia, że w ten ruch możemy 
uwierzyć. 

(Dzwoni telefon) 

Przepraszam, muszę ode
brać ... Halo? Halo? Halo? Panie 

Ryśku, jestem załamana tym, 
co zobaczyłam. Całą noc mieli
ście. Halo? Halo? Ten efekt mi się 
również nie podoba, bo tam się 
to podwija, kompletnie inaczej 
sobie wyobrażałam, ten mate
riał się tam zwija. Halo? A dru
ga rzecz jest taka, że na próbie 
o godzinie osiemnastej mam eki
py telewizyjne. Nie wyobrażam 
sobie, żeby do tej godziny to nie 
było gotowe. Poranna próba trwa 
do czternastej. 

Rozmawia/ Janusz Legoń 





Wykorzystane utwory muzyczne 
1. Don't Be Too Sure 

muz. Rose/Dixon/Conrad 
2. The Continental 

muz. Con Conrad I Herb Magdison 
3. Three łittle words 

muz. Duke El lington 
4. Pamiętam twoje oczy 

muz. Zygmunt Karasiński 
5. Gymenopedies Gnossiennes 

muz. Erik Satie 
6. Mazurka 

sł. i muz. Peter Kreuder 
7. Tango 

muz. Lalo Schifrin 
8. Indianola foxtrol 

muz. S.R. Henry-O 

9. Moondog 
muz. Louis Thomas Hardin 

10. Bella bella donna 
sł. G. Winkler, muz. A. ]akowska 

11. Kattorna 
muz. Krzysztof Komeda 

12. Małe instrumenty 
muz. Julian Antonisz 

13. Baby It's you 
muz. Bakarah/David/Williams 

14. Cluster Band 
muz. Roedelius/Moebius/Plank 

15. Nie ma miłości bez zazdrości 
sł. i muz. Violetta Villas 

16. jaws 
muz. Lalo Schifrin 

1 7. Walc As-Dur 
muz. Fryderyk Chopin, . 
w wykonaniu Zespołu Spiewaków 
Miasta Katowice „Camerata Silesia" 

18. Mon Rays 
muz. Arti Shaw 

19. Heart of Glass 
muz. Debbie Harry/Chris Stein 

20. Surfin' Safari 
muz. Patrycja Hefczyńska/Agim Dżeljilji 




