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� Nicole Kidman wcieli się w
postać piosenkarki Dusty
Springfield w nowym filmie o
życiu legendarnej wokalistki.

�Aktorzy warszawskiego Teatru
Rampa zaprezentowali w ubiegły
weekend przedpremierowy
pokaz muzyczno-rewiowego
spektaklu „Perły kabaretu
Mariana Hemara”. Reżyserem i
autorem scenariusza jest Janusz
Szydłowski. Premiera widowiska
planowana jest jesienią.

�W Częstochowie odbył się
18. Międzynarodowy Festiwal
Muzyki Sakralnej „Gaude
Mater”, jedna najważniejszych
tego typu imprez w Europie.

� Powrót zespołu Krzak, który
po 25 latach nagrał studyjny
album – Extrim. Debiutancka
płyta Krzaka „Blues Rock Band”
ukazała się w 1979 roku. Był to
zespół marzeń Ryszarda Riedla,
choć wokalista Dżemu
zaśpiewał tylko na trzeciej płycie
„Krzak’i” ironiczną piosenkę
„Lista kowbojów” wymierzoną w
zespoły rockowe lansowane w
Trójce. Cały tekst był kolażem
złożonym z refrenów piosenek
Perfektu. Na płycie Extrim,
gościnnie zagrał Krzysztof
Ścierański.

�W czwartek rozpoczęły się
międzynarodowe targi książki w
Turynie, które jeśli chodzi o liczbę
uczestniczących w nich
wydawnictw, ustępują jedynie
frankfurckim. Honorowym
gospodarzem tegorocznych
targów jest Izrael. Kiedy
ogłoszono tę decyzję w lutym,
wielu arabskich pisarzy i
intelektualistów wezwało do
bojkotu imprezy, dlatego
odbędzie się ona pod ochroną.

�Ponad dwudziestu artystów,
m.in. z Włoch i Japonii, spotka się
na Międzynarodowym Festiwalu
Sztuki Performance „W kontek-
ście sztuki. Różnice/Interakcje”,
który rozpoczął się w czwartek w
Warszawie. Polskę reprezentować
będą m.in. Janusz Bałdyga, Artur
Tajber i grupa artystyczna Restau-
racja Europa.

�Hiszpański następca tronu,
książę Asturii Filip Burbon i
księżna Letycja otworzyli w środę
nową siedzibę warszawskiego
Instytutu Cervantesa, największą
tego rodzaju placówkę na świecie.
Pięciopiętrowy Instytut mieści się
w centrum Warszawy, na ulicy
Nowogrodzkiej. Znajduje się w
nim 21 sal do nauki języka, aule
multimedialne, sale konferencyjne
i wystawowe oraz bibliotekę.
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I Produce
Your Space
Elż bie ta So bo lew ska
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Mó wi li o tym na przy kła dzie swo ich
prac Agniesz ka Mlic ka i An to ni Ma -
li now ski – go ście Po lish de Con struc -
tion, z któ ry mi spo tka li śmy się we
wto rek w Car go, na Sho re ditch. 

Myśl, ja ka to wa rzy szy ła or ga ni za -
cji te go wie czo ru, to kon fron ta cja
dwóch róż nych spoj rzeń na zwią zek
ar chi tek tu ry ze sztu ką, dwóch od -
mien nych wi zji ar ty stycz nych, choć
po wsta łych na ba zie tej sa mej fa scy -
na cji bry łą i li nią, od bi ja ją cych kształt
epo ki, w któ rych po wsta ły. By ło to
spo tka nie twór ców z róż nych po ko -
leń, z lek kim i cięż kim ba ga żem ar ty -
stycz nych do świad czeń. 

25-let nia Agniesz ka Mlic ka do pie ro
skoń czy ła stu dia (Uni ver si ty of the Arts
w Lon dy nie). Ja ko na sto lat ka miesz ka -

ła w Utrech cie, gdzie uczy ła się ma lar -
stwa. Zwięź le przed sta wi ła nam swo je
pro jek ty, po ka za ła swój pierw szy po -
waż ny ob raz a la Van Gogh i ostat nią
in sta la cję I Pro du ce Your Spa ce (zo -
bacz na: www.agniesz kam lic ka.com).
Zo ba czy li śmy jak bar dzo się roz wi nę ła
od cza su te go pierw sze go ob raz ka. W
od róż nie niu od Ma li now skie go sku pia
się przede wszyst kim na kon struk cji,
rza dziej ope ru je ko lo rem. 

An to ni Ma li now ski to uzna ny ar ty -

sta, któ re go pra ce znaj du ją się w ko lek -
cji Bri tish Co un cil oraz w zbio rach
m.in. Ta te Gal le ry. Wy ko rzy stu je czę -
sto go to we prze strze nie, ścia nę, pod ło -
gę, frag ment bu dyn ku, by za po mo cą
barw nej pla my, pa ję czy ny li nii nadać
im no wy wy miar. Jak ktoś na pi sał, je -
go in ter wen cje w ar chi tek tu rze da ją jej
po czu cie wła snej toż sa mo ści. Naj bar -
dziej zna ną pra cą Ma li now skie go jest
trzy pię tro wa Cy no bro wa Ścia na, któ -
rą stwo rzył w Roy al Co urt The atre na

Slo an Squ are w Lon dy nie. 
De kon struk tor ki Aga ta Smuż niak

i Ma rze na Żo łądź dzia ła ją z pre me -
dy ta cją. Te spo tka nia są prze my śla ne,
ma ją ści śle okre ślo ny cel, mo że z cza -
sem uda im się ko goś wy pro mo wać.
Słu żą ar ty stom, ale i nam tak że. Sca -
la ją śro do wi sko lu dzi in te re su ją cych
się nie tyl ko sztu ką, ale chcą cych spo -
tkać czło wie ka, z któ rym mo gą po -
roz ma wiać o czymś wię cej niż o
kosz tach utrzy ma nia w Lon dy nie. 

Drużyna pierścienia wciąż pełna optymizmu
Pola Sobaś-Mikołajczyk

Gdy dwa la ta te mu ru sza -
ła kam pa nia re kla mo wa
ka na dyj skie go przed sta -
wie nia Lord of the
Ring, za no si ło się na

pro duk cję, któ ra spo koj nie znie sie po -
rów na nia z książ ką i śmia ło – z fil mem.
Bom bar do wa no nas do nie sie nia mi o
bu dże cie wy no szą cym pra wie 30 mln
do la rów, 65- oso bo wej ob sa dzie, skom -
pli ko wa nej ma szy ne rii te atral nej, ar mii
cha rak te ry za to rów, pi ro tech ni ków i
akro ba tów. Wszyst ko to praw da. A jed -
nak spek takl oka zał się kla pą zdję tą z
afi sza w To ron to już po nie ca łym ro ku.

Nie zra żo na nie po wo dze niem eki pa
po sta no wi ła za ata ko wać West End. Od
te go cza su lon dyń ski spek takl cie szy się
zmien nym po wo dze niem. Zdo by cie bi -
le tów na pierw sze spek ta kle gra ni czy ło
z cu dem, pod ko niec mar ca by ło to w
ogó le nie moż li we, po nie waż gruch nę ła
wia do mość o wy pad ku, któ ry zda rzył
się pod czas przed sta wie nia, dziś sa la
świe ci pust ka mi.

Grze chem pier wo rod nym spek ta klu
jest nie udol na ada pta cja, choć na po -
cząt ku wca le się na to nie za no si. Pierw -
sze sce ny są prze my śla ne i na je żo ne
atrak cja mi – za nim jesz cze za cznie się
spek takl, trwa ją już hob bic kie tań ce na

tle mrocz nej sce no gra fii, sce na kul mi -
na cji uro dzin Bil ba jest tak do sko na le
do pra co wa na, iż wi dzo wi na wet nie
przy cho dzi do gło wy, że spra wie nie, by
ze sce ny cał kiem do słow nie znik nął ak -
tor jest czymś nad zwy czaj nym. Uro -
czym dro bia zgiem jest też dow cip
sce no gra fa, któ re mu wy star czy ły dwa
prze ci na ją ce się drew nia ne krę gi, by
stwo rzyć ogró dek Fro da. 

Wpraw dzie wy ko naw cy my lą się
bez prze rwy (nie unik nio ny sku tek czę -
stych zmian ob sa dy), ale dzię ki fe no me -
nal nej, ży wio ło wej sce nie w go spo dzie
przy my ka się oko na po mył ki. Nie ste -
ty, gdy tyl ko prze brzmią ostat nie tak ty
mu zy ki z karcz my, za czy na się ku rio -
zal ny bryk z try lo gii. Przy po mi na to
tro szecz kę pierw szą w hi sto rii ekra ni -
za cję Bi blii. Trwa ła ona sie dem mi nut
i przy jej two rze niu też za kła da no, że
wszy scy wie dzą, o czym jest ta książ ka,
więc wy star czy po ka zać punk ty kul mi -
na cyj ne, a wi dzo wie bę dą za do wo le ni.

Za ło że nie jed nak oka za ło się błę dem.
Wła śnie dla te go, że zna my tę hi sto rię,
nie po trzeb ne jest nam jej stresz cze nie,
za to chęt nie przyj rze li by śmy się cie ka -
wej au tor skiej wi zji wy bra nych wąt ków.

Przez trzy go dzi ny spek ta klu prze -
bły ski te go ro dza ju wi zji za uwa ży łam
tyl ko dwu krot nie  – we wspo mnia nej
sce nie w go spo dzie i w chwi lach, gdy
przy ta cza no hi sto rię zbrod ni Sméago la. 

Dru gim, tym ra zem śmier tel nym
grze chem spek ta klu jest war stwa mu -
zycz na. O jej stwo rze nie po pro szo no Al -
la ha Ra khę Rah ma na, czy li jed ne go z
naj słyn niej szych kom po zy to rów bol ly -
wo odz kiej mu zy ki fil mo wej oraz śpie wa -
ją cy w ję zy ku ka rel skim fiń ski ze spół
fol ko wy Värtti na. Zda rza się, że twór cze
oso bo wo ści z prze ciw staw nych bie gu -
nów za miast się na wza jem in spi ro wać,
wza jem nie się ogra ni cza ją. Oba wiam
się, że wła śnie tak sta ło się z Rah ma nem
i Värtti ną,  bo w efek cie ich współ pra cy
po wsta ła mu zy ka do bó lu prze cięt na.
Każ da z pio se nek ze spek ta klu w sam
raz na da je się na pod kład do re kla my ni -
sko bu dże to we go biu ra tu ry stycz ne go,
na to miast trud no mi so bie wy obra zić el -
fa, któ ry zgo dził by się ją wy ko nać.

Szko da, że twór cy spek ta klu tak bar -
dzo da li się opę tać mo cy te atral nych fa -
jer wer ków, iż za po mnie li, że w te atrze
nie da się przy wo łać ma gii, je śli nie za -
dba się o pod sta wy. Im po nu ją ca sce na,

któ rej tar czę moż na na wszel kie spo so -
by ob ra cać, uno sić, dzie lić i z po wro tem
spa jać, na praw dę na nic się nie zda, je -
śli ak to rzy po kil ku pierw szych spek ta -
klach za po mi na ją wy uczo nych ge stów i
wska zó wek re ży se ra, a do te go gra ją z
nie zno śnym pa to sem. Skoń czy ło się na
tym, że to moż li wo ści te atral nej ma szy -
ne rii do szczęt nie zdo mi no wa ły spek takl.
Sa ma przy glą da łam się ukła dan kom z
ru cho mej pod ło gi z nie kła ma nym po -
dzi wem, ale je śli to tech no lo gia mia ła
być głów nym bo ha te rem przed sta wie -
nia, to chy ba na le ża ło się za sta no wić
nad in ną pro po zy cją re per tu aro wą.
Mo że Star Trek? Gwiezd ne woj ny?

Zde cy do wa nie nie za no si się na to,
by Lord of the Rings pod bił Lon dyn na
dłu żej niż dwa se zo ny, le piej też nie po -
ru szać draż li wej kwe stii fi nan sów te go
przed się wzię cia. A  jed nak nie zmor do -
wa na ka na dyj ska eki pa, za miast drżeć
przed wid mem ko lej nej kla py, już przy -
go to wu je nie miec ko ję zycz ną wer sję
przed sta wie nia. W pla nach jest też to -
ur neé po Au stra lii, No wej Ze lan dii i
Da le kim Wscho dzie. Nic, tyl ko po gra -
tu lo wać opty mi zmu. Ra dzi ła bym tyl ko
omi jać Ja po nię – oba wiam się, że tam
peł na ba je rów elek tro nicz na sce na mo -
że na ni kim nie zro bić wra że nia.

Lord of the Rings, The atre Roy al Dru ry
La ne, Catherine Street, London, WC2B 5JF


