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Klaudia
Ruszkiewicz

Wstępniak
K

iedy zgłaszałam się do sekcji
informacyjnej, robiłam to raczej dla frajdy; kiedy pisaliśmy Gazetę Festiwalową przez trzy lata,
nie zdawałam sobie jeszcze sprawy z tego, jak bardzo wpłynie to
na moje życie. A wpłynęło: dzięki
Gazecie rzuciłam biol-chem i poszłam na studia humanistyczne,
na których się spełniam; dzięki
Gazecie poznałam Krzysia Katkowskiego, z którym współtworzę obecnie projekt Otwartego
Uniwersytetu im. Karola Modzelewskiego, w którym też się spełniam. I żeby nie zabrzmiało to wszystko jak egocentryczny wypływ mojej auto-adoracji: mówię wam o
tym po to, żebyście zdawali sobie sprawę, jak ogromny potencjał drzemie w waszym
licealnym zaangażowaniu w te oddolna inicjatywę. Życzę wam, żebyście nie zatracili
tego zapału. Nawet w czasie takim jak ten, kiedy siedzicie zamknięci w domach i nie
możecie robić Festiwalu tak, jak byście chcieli. Wciąż jest wiele do zrobienia i wy o
tym wiecie, i dlatego w warunkach izolacji stworzyliście alternatywny festiwal. Pamiętajcie o tym - ten zapał jest jedna z najcenniejszych rzeczy, jakie możecie mieć.

Ps. Nie posądźcie mnie o coaching. Miało być wspominkowo, wyszło trochę kiczowato i banalnie, ale chyba takie trochę jest życie ludzkie.
Sonia
Burdyna
szefowa Informacyjnej 31 FT

Hyde park
32 fioletowy

chce być wkurwiajacym absolem
ja bym już cię tak zakwalifikował

bo były ładne fioletowe bluzy

- brzozowsky&kapuscinski

placki dwa
pozdrawiam wszystkich z sekre oprocz
nielegalne zgromadzenie

michala grabarka

*dżingiel 32 FT gra w tle*
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Wywiad

Z pamiętnika mat-infa
Z Alą Suchońską rozmawia Ala Pyl
AP: Festiwal teatralny
jest, jak to się mówi, najważniejszą chwilą w życiu
Czackiewicza - jak na to
patrzysz po skończeniu
szkoły?
AS: W pierwszej klasie
tak było. Myślę, że nie
było wtedy takiej odpowiedzialności ciążącej na
nich, bo wiesz, ci pierwszoklasiści są dopiero
wprowadzani z takimi
„świeżynkami” i trochę
nie mają świadomości, jak
duży jest budżet, jak dużo
de facto jest rzeczy do
zrobienia. Wszystko zależy od tego, czy coś się
zrobi na czas, czy nie. Czy
wszystko wypali. Trochę
nie mają też poczucia co
może w ogóle wypalić. Ja
wiem, że nie miałam takiego… To wszystko jest
takie magiczne - dostajesz
się do tej sekcji, zapraszają cię na jakieś rozmowy,
wszystko się wydaje takie
profesjonalne, trochę dorosłe. Przy czym ja byłam
bardzo roztrzepana, bo
robiłam i sztukę z moimi znajomymi, i byłam w
sekcji… Dużo moich znajomych zrezygnowało, to
znaczy, wybierało jedną
rzecz albo drugą, a ja jeszcze ciągnęłam obie. Ale
wydaje mi się, że ta pierwsza klasa była najbardziej
magiczna. Później z każdym rokiem miałam coraz
większy poziom frustracji
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festiwalem. W pierwszej
klasie masz zawsze jakichś
swoich - nie powiem, że
mentorów - ale starszych
kolegów, i oni trochę bardziej to spinają do kupy. A
potem coraz więcej rzeczy przechodzi na ciebie
i coraz bardziej mnie to
denerwowało. W drugiej
klasie pamiętam, że naprawdę byłam na bardzo
wiele rzeczy zła, i że mi się
nie za bardzo podobało.
Ten pierwszy był taki lekki i sztuki były cudowne.
Wszystko się wydawało
takie przewspaniałe.
AP: Frustracja brała się z
ilości obowiązków? Czy z
presji otoczenia, że trzeba
wybrać ambitniejszy tekst
do wystawienia na scenę?
AS: Mówimy o mat-infie.
Szanujmy się - poważna
sztuka i mat-inf? Ja wiem,
że teraz chyba próbują być
poważni. Nie wiem, jak się
z tym czuję [śmiech]. My
byliśmy bardzo poważną
klasą, my pisaliśmy swoje
sztuki, ale wszystko było
absolutną beką. Przy czym
ja uważam, że Festiwal
powinien taki być. Może
jestem zepsuta przez to,
że jestem mat-infem, ale
te sztuki innych były sztukami trzech osób, sztukami pięciu osób, a gdy
byłam w pierwszej klasie
faktycznie były to sztuki…klas. Oni tam siedzieli,
oni się bawili. Ludzie się
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nie integrowali po prostu.
Wiadomo, że podchodzimy poważnie, bo jest to
fajna impreza, jednak jest
to moment, gdy klasy się
integrują i można zrobić
coś razem. Wiem, że w
tych klasach, które robiły te sztuki w mniej osób,
było przykro innym ludziom, którzy nie byli w to
włączeni. Oni nie mieli nawet szansy być włączeni.
Zebrali się grupą, zrobili
sztukę i to jest coś, co nam
się nie podobało. A my?
My, to byliśmy po prostu
rodzynkami. W pierwszej
klasie - drugą klasę ogólnie omijamy, dobra? Bo
nie za bardzo chcę, żeby
wychodziły rzeczy o mojej
klasie z drugiej klasy. Nie
wiem co słyszałaś, ale to
był ogólnie ciekawy rocznik dla Czackiego ogólnie,
to nie tylko moja klasa, ale
było dużo przypałów. Ale
na 29. Festiwal zrobiliśmy
sztukę Dziady w świecie
Iliady. Nie pamiętam skąd
dokładnie to się wzięło.
Na pewno żeśmy przerabiali Dziady w okolicach
tego czasu i Iliadę chyba
też. Uznaliśmy, że będzie
beka i żeśmy wszyscy brali udział w tym przedstawieniu. Każdy i tak finalnie
coś zrobił, więc faktycznie
mocno się zintegrowaliśmy.
AP: Nie patrząc na wspomnienia i integrację -

zmieniłabyś coś wtedy?
(przyp. red. Dziady w
świecie Iliady wywołały
mieszane uczucia wśród
odbiorców)
AS: Nie. Ja uważam, że ta
sztuka była fajna. Wiem,
że tutaj będą bardzo podzielone zdania. W drugiej klasie w ogóle w
sztuce nie brałam udziału, nie chciałam. Ale ta w
pierwszej klasie była fajna i widać było, że mamy
naprawdę spory dystans
do siebie. Nawet byliśmy
przez chwilę królami jakiejś strony z gifami, ktoś
zrobił z nas gifa. Takie było
założenie sztuki, że chcieliśmy, aby to było w pewien sposób zabawne. Nie
przejmowaliśmy się krytyką. Z resztą, w trzeciej
klasie też zrobiliśmy sztukę napisaną przez mojego
kolegę, który napalił się w
wakacje na Don Giovanniego. To była tłumaczona
sztuka, ale już nie tak znana jak Dziady w świecie

Iliady, bo swego czasu, nie
wiem czy nadal tak jest,
było o nich głośno. To była
sztuka, którą bardzo nam
wypominali, ale nie wiem
dlaczego, bo nie było tam
żałosnego poziomu grania. To jest coś, co w Festiwalu Teatralnym powinno
być trochę wytykane. To
nie był scenariusz wysokich lotów, bo był pisany
przez mat-infy, come on.
Z drugiej strony chciałam
pochwalić moją klasę, jak
już jesteśmy przy pisaniu
tekstów, bo my naprawdę
dobrze napisaliśmy maturę rozszerzoną z polskiego.
AP: A śledzisz to co się
dzieje na Festiwalu teraz? Potrafiłabyś wymienić jakąś sztukę z tamtego
roku?
AS: W tamtym roku byłam
na Festiwalu, właściwie to
nielegalnie. Na pewno nie
miałam biletu. Pan Profesor Małka kazał mi przyjść
na swoją sztukę. Akurat

tak się złożyło, że pożyczyłam aparat komuś, a ja
zawsze wchodziłam jako
fotograf - kto będzie dyskutował z fotografem? Nie
miałam aparatu, miałam
tylko czyjeś puste body.
Nie było tam baterii, nie
było karty. Gdzieś obok leżał jakiś obiektyw. Zbudowałam z tego coś, co było
aparatem, ale po prostu
nie było funkcjonalnym
aparatem. I wchodzę z odwróconym starym identem, a Pan Małka krzyczy
„O, Ala, udało ci się!”. Tak
się bałam, że ktoś tam się
odwróci. Uczniowie jak
uczniowie, chyba by się
trochę bali dyskutować,
ale nauczyciele…
AP: Na każdym FT jest
przynajmniej jedna sztuka, na którą nie sposób się
dostać, bo jest tyle chętnych - na 29. było to…?
AS: A to inna historia. Tylko bez imion. Wszyscy,
którzy wiedzą o co chodzi będą się śmiać. Było
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jedno przedstawienie, na
które wszyscy chcieliśmy
pójść. Teraz już sobie nie
przypominam co to było,
ale to chyba była Sońka.
Wszyscy chcieli pójść, no
i wszyscy z informacyjnej też chcieli pójść, więc
poszłam ja, która faktycznie byłam zapisana na tę
sztukę jako fotograf. Ze
mną poszedł jeszcze jeden
fotograf, a za tamtą osobą weszło jeszcze dwóch
kolesi - jeden wszedł chyba jako asystent fotografa, a drugi to był dopiero
mistrz. Jego już zatrzymali, powiedzieli „Basta!”,
a on na to: „Ale ja jestem
asystentem od ustawiania
ISO!”. Porządkowa miała tak zdezorientowana;
nie wiedzieli o co chodzi
na tyle, że go wpuścili i 4
osoby weszły wtedy jako

fotograf. Człowiek, który
wszedł jako asystent od
ustawiania ISO, to człowiek, którego inteligencji
już nigdy nie podważałam.
AP: Podejrzewam, że takich historii było więcej…
AS: Kiedy był festiwal robiłam sobie rozpiski kto
robi zdjęcia jakich sztuk
i jakich zapowiedzi do
sztuk, co było mega ważną
rzeczą. Wszyscy uważają,
że ja tutaj zawaliłam, ale ja
naprawdę tego nie zawaliłam. Rozpisałam sztukę
szefowej FT, właśnie Mendla Białostockiego, na 2
dziewczyny, żeby na pewno ktoś zrobił te zdjęcia.
Pierwsza uznała, że druga
zrobiła zdjęcia, a druga, że
pierwsza i w końcu żadna
nie zrobiła tych zdjęć. O
piątej nad ranem, kiedy ja

naprawdę śpię, ktoś dzwoni, że nie mają zdjęcia do
Mendla
Białostockiego.
No, zdjęcia nie urodzę, nie
zrobię go, ani nie zmontuję ze ścinków, bo nikt
się na próbie nie pojawił,
więc, zaspana, mówię: „To
napisz 15 razy Białystok,
może uznają, że to jest
śmieszne” - ja tak uważam
do dziś dzień. Szefowa festiwalu nie podzielała jednak mojego zdania. Trochę ją rozumiem, nie było
moim zamiarem tego olać
i nie mieć żadnego zdjęcia. Z drugiej strony, bez
tego zdjęcia była enigma,
zwłaszcza, że był to teatr
cieni z muzyką na żywo,
wszyscy widzowie mieli
niespodziankę

Co mówią widzowie?
W

idz nic nie mówi i jest mi smutno. Mówcie coś czasem :[

~Tolly
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Ala
Pyl

„Wizyta” - kontrrecenzja, a raczej komentarz do recenzji, a raczej sprostowanie
czyli:

OPOWIEŚĆ O WIZYCIE
ORAZ JEJ CAŁKOWITE
ZDEMASKOWANIE

P

o premierze „Wizyty”
rozmawiałam z bardzo
wieloma osobami o ich
wrażeniach. Podobało im
się to i owo: muzyka, choreografia, gra aktorska
itp. Zastanawiało mnie
jednak co z tego wszystkiego zrozumieli. Nie mówię tutaj o jakiejś wnikliwej interpretacji, ale o
sensie ogólnym, choćby o
zarysie fabuły. Niektórzy
mówili, że nie wiedzieli
o co chodziło, ale bardzo
im się podobało, dla reszty wszystko było jasne. Co
ciekawe, dla każdego z tej
drugiej grupy osób jasne
okazywało się zupełnie
co innego. Część z owych
zupełnie oczywistych dla
odbiorców interpretacji
była dla mnie dosyć nieoczekiwana. Czy mnie to
zdziwiło? Przede wszystkim nie spodziewałam się
żeby ktokolwiek cokolwiek w ogóle zrozumiał.
Zawsze interesowało mnie co autor książki, filmu, sztuki, obrazu
czy wiersza rzeczywiście
miał na myśli. Tym razem miałam wyjątkową
szansę być nie odbiorcą,
ale jednym z twórców i
rzeczywiście wiem co to

wszystko miało znaczyć.
Wymyśliłam
większość
choreografii,
napisałam
i reżyserowałam zasady, byłam na wszystkich
próbach. Oprócz tego
uczestniczyłam we wprowadzaniu poprawek do
scenariusza, wybieraniu
aktorów i grałam Emilię.
Żeby to wszystko zrobić
musiałam mieć jakąś wizję tego, co przez naszą
sztukę rozumiem. Czy rozumiałam to samo co inni
z naszej klasy? Nie mam
pojęcia. Chcę jednak wykorzystać to , że jestem
jednym z twórców i opowiedzieć o „Wizycie” z
własnej perspektywy bez
żadnych metafor, alegorii
i przenośni.
Można uznać opowiedzenie o wszystkim
wprost za obdarcie przedstawienia z wszelkiego
uroku. Żeby było jasne,
nie uważam naszej sztuki za zbyt zagmatwaną i
niemożliwą do oglądania
bez dodatkowego streszczenia. To by się przecież
zupełnie mijało z celem.
Jednak myślę, że kontrast
między tym, co chcieli powiedzieć autorzy, a tym co

dotarło do publiczności,
taki komentarz do relacji
widzowie-twórcy może
okazać się całkiem ciekawy.
Jeśli chodzi o to
co zrozumieli odbiorcy,
to zachęcam do przypomnienia sobie własnych
wrażeń oraz do przeczytania recenzji, która ukazała się wczoraj w Gazecie. Bardziej niż recenzją
nazwałabym ją rozbudowanym komentarzem do
samej idei „Wizyty”, ponieważ większość odnosi
się do tekstu, na którym
się opieraliśmy niż do samego przedstawienia. Jak
autor recenzji sam przyznał, oryginalnej „Wizyty”
nie przeczytał, a mogłoby
się to okazać pomocne w
wyjaśnianiu skąd wzięły się różne zastosowane
przez nas rozwiązania. Co
do uwag na temat samego przedstawienia, z częścią się zgadzam, a reszta
wynika moim z zdaniem
z przyjętej interpretacji,
która różni się od naszej
wizji (aczkolwiek ku mojemu zaskoczeniu bardzo nieznacznie) i dlatego część wydarzeń może
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stać z nią w sprzeczności.
Osobiście
nie
spodziewałam się, żeby
ktokolwiek
zrozumiał
wszystko zgodnie z naszym zamysłem. Czy jako
widz myślałabym o „Wizycie” to, co teraz z niej
rozumiem? Nie sądzę. Na
pytanie czy zrozumiałam
opowiadanie, gdy czytałam je po raz pierwszy
odpowiedź brzmi: nie. Nie
wiedziałam o co chodzi,
nie zauważyłam w ogóle
puenty i przeoczyłam niespodziewany zwrot akcji.
Jednak przyszło mi to z
czasem, tak jak i innym, i
żeby było jasne - nie realizowaliśmy Wizyty w
ciemno. A oto wszystko
od początku do końca co
ja rozumiem z Wizyty.
Świat
przedstawiony jest bardzo podobny do naszego z tą różnicą, że technologie czy
trendy będące w dzisiejszych czasach dopiero w
fazie rozwoju lub będące
przedmiotem burzliwych
dyskusji są już powszechnie przyjęte. Mięso hoduje
się w inkubatorach, dzieci
zamawia się w laboratoriach z możliwością wyboru najróżniejszych parametrów fizycznych, ludzie
jeszcze bardziej się od siebie oddalili i mieszkają tylko w towarzystwie swoich
klonów zwanych egonami,
których ilość jest symbolem statusu majątkowego.
Każda rodzina składa się
z człowieka i jego klonów.
Życie z nimi nie jest jednak ani różnorodne ani
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zbyt ludzkie. Członkowie
takiego domostwa prowadzą sztuczne rozmowy
próbując na siłę się ze sobą
nie zgadzać, ponieważ na
każdy temat mają identyczne zdanie. Są zmuszeni grać w gry losowe,
ponieważ we wszystkie
inne przyjmują taką samą
strategię. Każdy z nich ma
odrobinę inny charakter,
ale w gruncie rzeczy są tą
samą osobą.
Zasady kierujące
tym światem nie są żadnym odgórnym wymuszeniem. To po prostu swego
rodzaju savoir-vivre tego
świata wynikający z niektórych dysfunkcjonalności klonów lub po prostu
z uprzejmości. Są nieintuicyjne, ale konieczne, aby
wszystko mogło normalnie funkcjonować.
Nie jest uznawane
za grzeczne przypominać
innym o ich miejscu w
hierarchii, dlatego wszyscy są traktowani równo i
starają się nie pokazywać
kto z nich jest człowiekiem. Patrzenie w oczy i
nachalne przyglądanie się
innym, to naturalne ludzkie zachowania. Niestety
egony robiąc to zawieszają się, dlatego muszą
się bardzo pilnować. Aby
nie przypominać, że alfy
(człowieka) to nie dotyczy,
zasada obowiązuje każdego.
Jako że liczba egonów jest wyznacznikiem
statusu majątkowego, z
grzeczności nie mówi się
ilu członków liczy rodzina

FESTIWAL WSPOMNIEŃ

i spotyka się w liczących o
tyle samo osób grupach,
aby podkreślić ich równość.
Każdy ma w domu
jakąś rolę: Lena załatwia
sprawunki, Fania opiekuje
się dzieckiem, Emilia ilustruje książki, dzięki czemu rodzina ma za co żyć,
a Alma zajmuje się ogrodem. Jeśli jakiś egon jest
zmęczony albo nie będzie
przez jakiś czas potrzebny,
zostaje wyłączony. Może
go wyłączyć tylko któryś
ze starszych egonów lub
człowiek. Nie jest to kara,
raczej odpoczynek. Ludzi
jak wiadomo nie da się
wyłączyć. Pozycja ujawnia
się tylko przy podejmowaniu ważniejszych decyzji lub wyłączaniu, ale w
większości sytuacji stara
się ją ukrywać. W gruncie rzeczy na podobnych
zasadach hierarchii funkcjonują zwykłe rodziny w
prawdziwym świecie.
Przesłanie „Wizyty” jest takie, że chociaż
w homogenetycznych rodzinach wszyscy są całkiem szczęśliwi, to jednak
w głębi serca brakuje ludziom tego, co na ich własne życzenie zupełnie zaniknęło - bycie ludzkim; a
bez spontaniczności, różnorodności, relacji świat
stał się równie nijaki jak
każde wydarzenie przedstawione w „Wizycie”.
Celem było przedstawienie takiej rzeczywistości
przez pryzmat mało ważnego dnia z życia przeciętnej rodziny.

Chcę zaznaczyć, że akcja nie miała być ciekawa
ani wartka. Chcieliśmy, a
przynajmniej tak sądzę,
przede wszystkim zbudować nastrój za pomocą
kontrastowania dziwacznej sielanki z tajemniczymi zasadami, światła,
muzyki na żywo, dźwięku.
Moim zdaniem to się nam
udało.
Sztuka rozpoczyna się od wyłączania Leny
przez Emilię. Oznacza to,
że Emilia jest starsza od
Leny. Następnie odbywa się wymuszona rozmowa i gra w grę losową,
jaką są bierki. Seria dialogów o niczym sugeruje,
jak mało ciekawe jest życie tej rodziny i jak wielkim wydarzeniem jest dla
nich wizyta sąsiada. Nie
są przyzwyczajone do
towarzystwa innych ludzi i budzi to w nich irytację, przez co dochodzi
do sprzeczki. Aż do końca
przedstawienia staraliśmy
się sugerować, że to Emilia - dość despotyczna,
rządząca resztą, zdecydowana - jest tym prawdziwym człowiekiem, jednak
w scenie kłótni, jak i poprzez kilka pomniejszych
kwestii miało być pokazane, że ponad Almę Emilia
nie chce się aż tak bardzo
wywyższać. Sądzę jednak,
że nie najlepiej nam to
wyszło i zamiast zaskoczenia na koniec, kiedy
okazuje się, że to Alma jest
człowiekiem,
wychodzi
niezbyt zrozumiały chaos
i poczucie braku puenty.

Kiedy przychodzą
goście, Alma nie uważa
za konieczne przestrzegania zasad i tęskniąc za
normalnymi spotkaniami
zachowuje się po prostu
po ludzku. Sąsiedzi na początku czują się bardzo
zmieszani, jednak budzący w przyszłych ojcach
duże emocje temat dziecka pozwala im wczuć się w
nienaturalną w tym świecie atmosferę. Nie udziela
się ona jednak Emilii nie
znającej prawdziwych relacji.
Kiedy jednak Alma
zdejmuje buty ukazując
wielką dziurę w skarpetach, goście czują się zbyt
niezręcznie i żegnają się.
Po wyjściu sąsiada kobiety uspokajają się i na
nowo zaczynają żartować.
Zarówno moment, gdy
siedzą na brzegu sceny i
patrzą w przestrzeń jak
i scena wiatraka, w której chodzą w rytm muzyki i Emilia przedstawia
analogię tejże rodziny do
wiatraka, mają pokazać
jak dobrze one się ze sobą
czują.
Na sam koniec
Emilia kończy swój rysunek i tym samym realizuje swoje zadanie. Dopóki
nie pojawi się nowe wyzwanie, przez jakiś czas
nie będzie ona rodzinie
potrzebna, dlatego może
zostać wyłączona, a że
jest najstarszym egonem,
wyłączyć ją może jedynie
alfa. To kto jest człowiekiem miało stanowić wielkie zaskoczenie dla wi-

dzów, ale jak sądzę nie w
pełni się to udało.
W tym samym momencie w tle pojawia się
pierwszy sąsiad wyłączający swojego egona. Kiedy na scenie pozostają już
tylko prawdziwi ludzie,
zaczynają powoli iść ku
sobie wyrażając tym swoją tęsknotę do normalnego życia, jakby pomimo
zachowywania pozorów
udało im się odróżnić kto
nie jest klonem. Nie udaje im się jednak dojść do
siebie nim nastąpi koniec
przedstawienia.
Kiedy przedwczoraj obejrzałam po raz
pierwszy „Wizytę” w całości (jak się niemal nie
schodzi ze sceny, to ciężko obejrzeć przedstawienie na żywo), byłam trochę załamana różnymi
aspektami takimi jak gra
aktorska i niezrozumiała
gestykulacja - na przykład
w moim wydaniu. Scena
kłótni, zrywania kartek ze
sztalugi, krzyki na temat
jedzenia winogron wydały
mi się dość nienaturalne.
Zgadzam się z recenzentem „Wizyty”, że zachowanie się bohaterów podczas tytułowej sceny jest
niekonsekwentne wobec
tego, co przedstawiły zasady. Przyznam szczerze,
że żadne z nas nie zwróciło na to większej uwagi,
ale wedle wszelkiej logiki
tylko jeden sąsiad mógłby
się zachowywać swobodnie wobec owej sytuacji.
Zachowanie się Almy jest
także cokolwiek niein-

NUMER 2 | 4 GRUDNIA 2020

9

tuicyjne, szczególnie że
wcześniej przestrzega kodeksu.
Sądzę jednak, że
nie taka zła „Wizyta” jak
ją piszą (na przykład w
wiecznie żywej w serduszkach naszego matinfu zeszłorocznej recenzji). Bardzo podobała mi
się muzyka na żywo oraz
jej dobór; część choreografii była niczego sobie,
szczególnie zasada nr 2 z
wyłączaniem. Nasza sztuka się wyróżniała, miała
w sobie sporo rozwiązań
nie pojawiających się w
innych przedstawieniach.
Scenografia była prosta,
ale dobrze ustawiona i
współgrała z wydarzeniami na scenie. Wykorzystanie pełni możliwości
oświetlenia nadało przedstawieniu uroku. Bardzo
wiele osób wniosło do
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naszego przedstawienia
swoje pomysły i ulepszaliśmy z próby na próbę
naszą wizję, dlatego suma
summarum wyszło nam
coś bardzo pozytywnego.
Czy jest to dzieło epoki?
Nie, ale sądzę, że ma swoją wartość.
Na koniec nawiążę
jeszcze do wczorajszej recenzji. Można wyciągnąć
z niej trochę pozytywów
jeśli chodzi o „Wizytę”.
Nasze
niedociągnięcie
zostało określone nie na
miarę Edypa, a przecież
samo przyrównanie nas,
licealistów-amatorów,
w jakikolwiek sposób do
Edypa, którego dzieła
przetrwały tysiące lat, jest
wbrew pozorom nie aż tak
negatywne. Bycie imitacją prawdziwej literatury,
młotkiem do ugniatania
nierówności w blasze fa-
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buły na tle fundamentów
dorobku fantastyki jest jak
na zgraję dzieci bawiących
się w teatr nie lada komplementem, choć analogia młotka chyba odnosiła
się raczej do opowiadania
niż do nas. Koniec końców bardzo cieszy mnie,
że nasza sztuka budzi tyle
skrajnych emocji. Znaczy
to, że co by nie mówić,
była wystarczająco wyraźna, aby pobudzić do
zastanowienia i dyskusji.
Teraz już wiecie niemal
wszystko, co jako jeden z
twórców „Wizyty” o niej
wiem. Piszę to z nadzieją,
że takie porównanie mojego punktu widzenia do
Waszych odczuć z „Wizyty” będzie dla Was równie
ciekawe jak dla mnie.
Karolina
Baszkiewicz

Betony

Konkurs
Chcesz zaistnieć na łamach Gazety
Festiwalowej?
Od zawsze marzyłeś o karierze profesjonalnego kierowcy betoniarki?
Zasady są proste: odgadnij hasło, które kryje się za niepodpisanym betonem i jak najszybciej daj nam znać na
mailu
sekcja.inf@gmail.com
Powodzenia!

Nikt nie poprowadził betoniarki,
więc ta wjechała w sklepy w Kielcach.
Odgdanij Betony,
ratuj Polskich przedsiębiorców
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