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DRUGIE ˚YCIE BONES’A
he Bones Theatre, który
stworzyli w swoim mieszkaniu dwaj aktorzy: Krystian
Godlewski i Kamil Adamus, przesta∏
istnieç w unikatowej formie teatru
domowego w marcu ubieg∏ego roku.
Teraz swojà skrzynk´ adresowà posiada w POSK-u, gdzie Krystian Godlewski prowadzi warsztaty. Jeden z
ostatnich przygotowa∏ na zamówienie grupy Polish deConstruction.
Projekt „Polish Drama” wsparty
przez council Hammersmith i Fulham, mia∏ na celu zainteresowanie
polskim centrum kultury lokalnych
spo∏ecznoÊci obu dzielnic. Podobnie
jak funkcjonujàca od kilku lat w podziemiach oÊrodka kawiarnia koncertowa Jazz Cafe. „Polish Drama” to
nie tylko trzy dni warsztatów, lecz
równie˝ performance w wykonaniu
ich uczestników, prezentacja filmu
dokumentalnego Rafa∏a Rakoczego o
The Bones Theatre i spotkanie z jego twórcami.

dy przestano go u˝ywaç, zadomowili
si´ w nim artyÊci. Najpierw zaj´li budynek nielegalnie, potem zarzàd
dzielnicy przychyli∏ si´ do ich dzia∏alnoÊci i sà tam do dzisiaj. Ciekawa
zbieranina: cyrkowcy, fotograficy,
specjaliÊci od kostiumów, malarze.
Jest to przestrzeƒ inspirujàca do dzia∏ania, gdzie mo˝na powiesiç liny czy
trapez, w ró˝noraki sposób jà zagospodarowaç. – Odbywajà si´ tam
przedstawienia, koncerty, ka˝dy z nas
ma inne umiej´tnoÊci, którymi dzielimy si´ podczas warsztatów. Jedna
osoba pokazuje, jak si´ ˝ongluje, inna
uczy elementów taƒca, jeszcze inna
Êpiewu, a ja ucz´... jak nie graç.

T

Pod numerem 86
Scena na Tulse Hill powsta∏a z g∏odu teatru. Aktorom pomogli znajomi. Run´∏a Êciana mi´dzy pokojami, zmontowano drewniane siedzisko dla widowni, oÊwietlono pod∏og´. Kuchnia sta∏a si´ foyer, zatar∏y
si´ granice mi´dzy zwyk∏ym, a
niezwyk∏ym. By∏y spektakle i d∏ugie do nocy gadanie. Aktorzy krà˝yli mi´dzy widzami, gromadzili
uwagi i wra˝enia. Czasem oryginalnoÊç miejsca przerasta∏a zainteresowanie sztukà. Frapujàcy by∏
ten teatr na squacie, udzia∏ w kon-

spiracyjnym misterium, dom wype∏niony po brzegi plàtaninà j´zyków, p∏ot ogrodu obwarowany rowerami. P´kni´te Êciany tego
mieszkania zdegradowa∏y jego status. Zawieszone w swych prawach
do legalnego zasiedlenia, w praktyce przecie˝ wcià˝ nadawa∏o si´
do ˝ycia. W marcu 2008 roku rada
dzielnicy wyda∏a nakaz eksmisji,
petycja podpisana przez kilka setek ludzi nie odnios∏a skutku. –
Odebrano nam to miejsce, choç
chcieliÊmy zalegalizowaç naszà
dzia∏alnoÊç. Urz´dnicy nie zaproponowali nam innego lokum gdzie
moglibyÊmy prowadziç teatr, chocia˝ na nasze spektakle i warsztaty
przychodzili okoliczni mieszkaƒcy,
bo jako jedyni w Tulse Hill prowadziliÊmy tego typu dzia∏alnoÊç –
mówi Krystian Godlewski.

Podzieliç si´ wiedzà
Przez d∏ugi czas nie móg∏ si´ przemóc, by og∏osiç swoje warsztaty i
zrobiç tzw. nabór ludzi. Traktowa∏ je
jako rodzaj dzielenia si´, wi´c prowadzi∏ za darmo. – Dziwna rzecz, je˝eli
coÊ jest za darmo, ludzie nie traktujà
tego powa˝nie. Kiedy zaczà∏em braç
od nich pieniàdze, docenili to, czego
si´ uczà. Jakby p∏acili po to, by uwierzyç – opowiada Krystian. Ludzie,
którzy przychodzà na jego warsztaty
wiedzà, ˝e ma polskà to˝samoÊç,
zwraca im na to uwag´, by wiedzieli z
jakiego kr´gu kulturowego czerpie
inspiracje. Przeszed∏ przez PWST,
uczyli go polscy profesorowie i niemal wszystko, co wie, ukszta∏towa∏o
si´ na polskim gruncie.
Pracuje z ludêmi równie˝ w Area
10 Project Space w Peckham. KiedyÊ
by∏ to du˝y magazyn na drewno, kie-

Idea warsztatów
Kiedy przychodzà na zaj´cia ludzie
po szko∏ach aktorstwa, sà pe∏ni tricków, wyuczonych gestów. Nak∏adajà mask´, pod którà jest pusty korpus, pozbawiony g∏´bi i ich osobowoÊci. Krystian próbuje uÊwiadomiç im odpowiedzialnoÊç, jakà ponosi aktor wobec swego widza i samego siebie. – Samo istnienie na
scenie tworzy sytuacj´ teatralnà,
musi byç jednak w pe∏ni Êwiadome.
Mo˝na chcieç tylko „graç”, fascynowaç si´ samà mo˝liwoÊcià transformacji, ale po co to robiç? Bardzo
istotne jest doÊwiadczenie widza,
odpowiedê na pytanie, co on z tego
dostanie, czy nie zmarnuje swojego
czasu – mówi Krystian.
Na jego warsztaty przychodzà ludzie reprezentujàcy bardzo odmiennà
wra˝liwoÊç, ukszta∏towanà równie˝
przez kultury pozaeuropejskie. Dla-

tego praca w mi´dzynarodowym Êrodowisku to ciàg∏e zmierzanie si´ z
kwestià to˝samoÊci. – Przychodzà mi
na myÊl Anglicy. Z jednej strony mocno czujà swojà kultur´, otoczka „królestwa” jest dla nich wa˝na, ale prowadzàc z nimi warsztaty, zobaczy∏em
˝e jest to bardzo zewn´trzna wiedza,
jakby ten rys to˝samoÊci by∏ w nich
jednak zachwiany. Mieszkam na Peckham i kiedy widz´ ludzi idàcych na
niedzielne msze, ubranych tak, jak w
swoim ojczystym kraju, mam wra˝enie, ˝e nie jestem w Anglii. Jest to
bardzo charakterystyczna, okreÊlona,
powiezia∏bym „czysta” innoÊç, od
której wiele mog´ si´ nauczyç. Natomiast ten mix, totalna mieszanka
wszelkich wp∏ywów, jest w∏aÊciwie
nijaka. Zatapiajàc si´ w wielokulturowoÊci, traci si´ swojà to˝samoÊç. Pracowa∏em ostatnio z ch∏opakiem z Albanii, który jest tu od pi´tnastu lat.
Nie potrafi∏ odpowiedzieç, czym jest
dla niego „bycie Albaƒczykiem”.
OkreÊlajà go plakietki, które nosi
przypi´te do kurtki. Na jednej jest
nazwa zespo∏u, którego s∏ucha, na innej tytu∏ ksià˝ki, którà czyta∏. Nic
wi´cej. Cz∏owiek z Albanii, której
kultura to tak wiele wieków tradycji –
mówi Krystian.
Warsztaty to spotykanie si´ z
ludêmi w intymnej sytuacji, kiedy
majà specjalny czas, by dowiedzieç
si´ czegoÊ o sobie. Potrzebny jest
kontekst grupy, by ka˝dy móg∏ si´ w
niej przejrzeç, skonfrontowaç swoje
mity i wyobra˝enia. ■
El˝bieta Sobolewska

Londyƒczycy – reaktywacja
Szykuje się wielki powrót – na
ekrany Telewizji Polskiej zawitają nowe odcinki serialu „Londyńczycy”. Będą nowi aktorzy i nowe
problemy – wszystko wskazuje
na to, że na ulgowe traktowanie
liczyć nie powinniśmy.
Klamka zapad∏a, zdj´cia ruszy∏y. Drugi
sezon serialu „Londyƒczycy” wejdzie
na ekrany po wakacjach, ale ju˝ teraz
powstajà pierwsze odcinki. Na razie
kr´cone sà w Warszawie i tam latajà na
plan filmowy brytyjscy aktorzy wyst´pujàcy w produkcji, ale jeszcze w maju
ekipa Telewizji Polskiej przeniesie si´
na szeÊç tygodni do Londynu.
Jak zapowiadajà producenci, druga
seria odcinków o polskich emigrantach, których losy zaprowadzi∏y po
2004 roku na Wyspy Brytyjskie, b´dzie d∏u˝sza o trzy odcinki i ciekawsza.
Przedstawiciele brytyjskiej Polonii
nerwowo zaciskajà r´ce pami´tajàc, co
pokaza∏ poprzedni sezon kontrowersyjnej telenoweli. Przypomnijmy – serial budzi∏ skrajne emocje ju˝ po emisji
pierwszego odcinka i przedstawiciele
polskich organizacji wystàpili z protestem przeciwko rozpowszechnianiu
z∏ego i nieprawdziwego wizerunku Polaków z Wielkiej Brytanii. Burz´ w
szklance wody wywo∏a∏a plotka o
sprzeda˝y odcinków brytyjskim sta-

cjom telewizyjnym. I choç producenci
„Londyƒczyków” zapewniali, ˝e nie
prowadzà w tej sprawie ˝adnych rozmów, afera trafi∏a pod gmach Sejmu
RP. Na zamieszani zyskali sami zainteresowani – telenowela co tydzieƒ przyciàga∏a przed telewizory a˝ cztery miliony widzów. Czy tak samo b´dzie
tym razem?
Nowe twarze
Tu˝ przed zakoƒczeniem pierwszego
sezonu „Londyƒczyków”, na ∏amach
„Dziennika Polskiego” edytor serii
Maciej Kulbicki ujawni∏ pomys∏ na
kontynuacj´ serialu. Jak mówi∏, bohaterowie mieliby zostaç pokazani kilka
lat póêniej, jako zadomowieni mieszkaƒcy Wielkiej Brytanii, którzy najgorsze majà ju˝ za sobà i zaczynajà
borykaç si´ z nowymi problemami.
ScenarzyÊci og∏osili równie˝ konkurs
na najciekawszà histori´, jaka przydarzy∏a si´ polskim emigrantom. W∏aÊnie na tej podstawie powsta∏ nowy
scenariusz.
Obok dotychczasowych aktorów
pojawi si´ kilka nowych postaci. Jednà
z nich b´dzie konkurent Darka, polskiego przedsi´biorcy budowlanego,
który – jak podajà scenarzyÊci – rzàdzi
drugà cz´Êcià miasta. Oprócz interesu
budowlanego prowadzi równie˝ polskà
dyskotek´ i znany jest z tego, ˝e sza-

nuje ludzi, dopóki ma w tym swój prywatny interes. Problemy na g∏owie b´dzie mia∏a tak˝e nowa bohaterka Kasia, m∏oda rehabilitantka z Polski. Do
Wielkiej Brytanii uciek∏a przed swoim
m´˝em policjantem, lecz ten odnajdzie
jà nawet na Wyspach i b´dzie przeÊladowaç psychicznie.
Producenci nie zapomnieli tym razem o przedstawicielach tak zwanej
starszej emigracji. To nowoÊç w „Lon-

dyƒczykach”, gdy˝ do tej pory prym
wiedli bohaterowie, którzy byli Êwie˝o
upieczonymi emigrantami. Prze∏om
nastàpi dzi´ki Marii, która urodzi∏a si´
w Londynie w domu emigrantów z
czasów SolidarnoÊci, którzy wyjechali
z kraju w czasach stanu wojennego.
SzesnaÊcie odcinków drugiego sezonu serialu trafi na ekrany Telewizji
Polskiej we wrzeÊniu. Choç bud˝et filmowców ze wzgl´du na kryzys zosta∏

obci´ty o niemal jednà trzecià, a ekipa
ograniczy∏a zdj´cia na Wyspach do jednego wyjazdu, producenci zapewniajà,
˝e sam serial na tym nie straci.
Czy „Londyƒczycy” i tym razem
przyciàgnà przed telewizory tak licznà
widowni´? JeÊli b´dà równie kontrowersyjni jak poprzednia edycja, szanse
na powtórzenie sukcesu sà spore. ■
Tomasz Ziemba

