


Każda z tych postaci ma swój awers i rewers - jeśli 
w jednej odsłonie zabiega o odrobinę uwagi, żebrze 
o uczucie, to w kolejnym epizodzie wykazuje się 
zupełnym brakiem empatii. 

Tonacja blue 
Napisany przez Arthura Schnitzlera Korowód w chwili swojego powstania, tj. na prze

łomie wieków XIX i XX, nie mógł być wystawiony. Nie było to nawet intencją autora, który 
sam uznał poszczególne sceny tej sztuki za skandalizujące na tyle, by wydać je jedynie 
nakładem własnym i rozpowszechnić w wąskim gronie zaufanych przyjaciół. Gdy w 1921 

roku doszło do pierwszego publicznego wystawienia dramatu, wiedeńska policja ze
rwała pokaz, uznając twórczość Schnitzlera za obsceniczną. Kilkadziesiąt lat później 
znacznie uwspółcześniona przez Davida Hare'a wersja Korowodu, znana pod tytułem 
The Blue Room, odniosła sukces na deskach londyńskiego teatru i w krótkim czasie 
stała się przebojem Broadwayu. 

Sztuka Hare'a zawdzięcza swemu pierwowzorowi atrakcyjną strukturę. Dziesięć 
dwuosobowych scenek układa się w erotyczny ciąg, w którym bohaterowie wędrują 
z jednych objęć w drugie, nigdy tak naprawdę nie doznając spełnienia. W seksualnym 
korowodzie splatają się losy ludzi nam współczesnych, zabawnych freaków, których 
na pozór dzieli wszystko: wygląd, język, pochodzenie, status materialny czy przy
zwyczajenia. W gruncie rzeczy każdemu z nich tak samo doskwiera samotność, 
każdy czuje się obco wśród ludzi, każdy próbuje być szczęśliwy w tym zabieganym, 
coraz bardziej cynicznym i dekadenckim świecie kapitalistycznej wolności. „Każ
da z tych postaci ma swój awers i rewers - jeśli w jednej odsłonie zabiega o odro-



binę uwagi, żebrze o uczucie, to w ko

lejnym epizodzie wykazuje się zupełnym 
brakiem empatii. Jednym z głównych te
matów tej sztuki - twierdzi Marcin Hycnar 

- pozostaje pytanie, czy w świecie współ-
czesnym głębsze relacje między ludźmi są 
w ogóle możliwe. Czy aby jedyna bliskość, 

na którą ludzie mogą się zdobyć, nie jest bli
skością cielesną, chwilową przyjemnością, nie 
mającą zbyt wiele wspólnego z porozumie
niem dusz, prawdziwym spotkaniem z drugim 
człowiekiem, rozmową szczerą i istotną". 

Warto zatem pamiętać o dwuznaczności 
zawartej w tytule sztuki, trudnej do oddania 
w polskim przekładzie. W krajach anglojęzycz

nych, gdzie blue jest kolorem smutku, a room to 
coś więcej niż „pokój" - bo także „przestrzeń" czy 

„miejsce" - metaforyczność tego sformułowania 
jest bardziej widoczna i łatwiejsza do uchwycenia. 

„Dla mnie ważna jest ta niebieskość, ale nie pokoju 

(w sensie barwy), tylko właśnie nastroju, melancholii, 
spleenu" - wyjaśnia reżyser, decydując się po rozmo
wach z tłumaczką sztuki Małgorzatą Semil na użycie 
tytułu Tonacja blue. 

Sztuka Davida Hare'a to także rzadki przykład demo

kracji w teatrze. Nie ma w niej ról mniejszych i większych, za
dania aktorów są wyrównane - sytuacja niemal wymarzona 
w przypadku pracy nad spektaklem dyplomowym. 

Ewa Uniejewska 





David Hare 
[The Blue Room] 

TONACJA BLUE 
Spektakl dyplomowy studentów IV roku Wydziału Aktorskiego 
i Wydziału Reżyserii 

przekład - Małgorzata Semil 
reżyseria- Marcin Hycnar (IV r. WR AT) 
scenografia i kostiumy- Martyna Kander 
kierownictwo muzyczne - Mateusz Dębski 
światło - Karolina Gębska 
choreografia - Szymon Osiński 

projekcje multimedialne - Dawid Kozłowski 
wideo - Michał Pukowiec, Kuba Wietrzyk 
plakat - Bartek Warzecha (zdjęcie) 
asystent reżysera - Mateusz Olszewski (I r. WR AT) 

zespół muzyczny w składzie: 
Mateusz Dębski - fortepian 
Mateusz Olszewski - saksofon 
Łukasz Owczynnikow - kontrabas 

Dziękujemy Pani Katarzynie Winiarskiej 
za konsultacje wokalno-muzyczne. 



kierownik techniczny TCN - Monika Polak- Luścińska 

produkcja - Jan Wielądek 

realizacja światła - Jacek Karasiński, Piotr Kowalski, Daniel Dubicki 

realizacja dźwięku -Andrzej Betcher, Konrad Mięsek, Michał Białobrzeski 

obsługa sceny - Piotr Nowak, Paweł Nowak, Ireneusz Andrzejuk, Michał Miller, Paweł Stefaniak 

pracownia tapicerska - Marian Kluczyk 

pracownia stolarska - Tadeusz Giller 

promocja -Anna Piotrowska 

projekt -Juzkownia' 

~ W trakcie spektaklu TONACJA BLUE 

używany jest stroboskop. 
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