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“Wujowe opowieści”
w/g Sławomira Mrożka

Scenariusz i reżyseria: Mirosław Rymarz
Opracowanie muzyczne: Jan Mazur

“Ku
Europie”
Spektakl

"Ku Europie" jest monodramem muzycznym powstałym

w oparciu o opowiadania Sławomira Mrożka. Ich treść jest pretekstem
do

stworzenia

błazeńsko-parodystycznej

osobowości

bohatera

(jednostki, która może być również zbiorowością) miotającej się
w realiach nowej polskiej rzeczywistości, XXI wieku.
Trwa wewnętrzna walka człowieka obciążonego zaszłościami
historycznymi, gdzie ścierają się ze sobą: mądrość i głupota,
chamstwo i moralny niepokój, niezależność i karierowiczostwo.
W konwencji absurdalnego humoru ma tu miejsce zderzenie
prowincjonalnej neutralności z symptomami rozwoju cywilizacyjnego.
Mistrzostwo Mrożka polega m.in. na tym, że za pomocą anegdoty
sytuacyjnej i parodii stworzył metaforę procesu mitologizacji mistyfikacji
codzienności dla maskowania agresji, konformizmu, nietolerancji,
zwłaszcza strachu - wyzwalających się w klimacie osaczenia.
Dopisane do spektaklu utwory wokalno-muzyczne są jego integralną
częścią. Nie poprawiają ani nie uzupełniają Mrożka, lecz bezpośrednio
korespondują z treściami przez niego przekazywanymi. Być może
przedstawiany

groteskowo

świat,

monstrualnie

wykrzywiony,

udziwniony będzie dla wielu widzów niezrozumiały. Trudność może
sprawiać doszukiwanie się w nim analogii z rzeczywistością - bo też
spektakl nie jest przedstawieniem łatwym. Zmusza do myślenia,
zaskakuje

nowymi

skojarzeniami,

rewolucjonizuje

wyobraźnię,

rewiduje naszą świadomość, pomagając jej w uwalnianiu się od
przestarzałych

już

sądów

i

ocen,

od

myślowych

skamielin.

Jedno jest pewne - przedstawienie "KU EUROPIE" wzbudzi
w młodym widzu zainteresowanie i zaciekawienie twórczością
Sławomira Mrożka, mamy nadzieję - szeroką dyskusję, kontrowersyjne
opinie - ale nie obojętność.
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Tytuły piosenek wykonywanych w przedstawieniu:
1. Rodzimy blues (sł. M. Rymarz muz. J. Mazur)
2. Ku Europie
3. Gdy się spotkają dwa zera
4. Jak wesoło
5. Absoluty
6. Jestem akrobatą (sł. J.Korczakowski muz W. Korcz)

Sławomir Mrożek

Urodzony 26 czerwca 1930r. w Borzęcinie (woj. krakowskie). Dramatopisarz, prozaik i satyryk.
Debiutował w 1950r. reportażem "Młode Miasto". Od 1963r. przebywa poza granicami kraju, we
Włoszech, Francji, Meksyku. Obecnie zamieszkuje w Polsce.
Jego twórczość utrzymana w konwencji groteski, zawiera treści publicystyczne, a zarazem prowadzi
do artystycznych uogólnień związanych zwłaszcza z zagadnieniem stosunku jednostki do
zbiorowości. Ukazuje świat zniekształcony i absurdalny, odpowiednik fałszywej świadomości
ulegającej współczesnym mitologizacjom ideologicznym, także anachronicznym reliktom historii,
zwłaszcza polskiego romantyzmu. Satyrę społeczno-obyczajową o tendencji moralistycznej kieruje
Mrożek przeciw schematyzacji życia, prymitywizmowi myślowemu, paradoksom cywilizacji,
wulgarnemu dydaktyzmowi. Komizm, często o charakterze kabaretowym, demaskujący przewagę
frazesu nad znaczeniem, osiąga za pomocą parodii stylów - potocznego, szkolnego, urzędowego,
dziennikarskiego, literackiego, pastiszu, łączenia sprzecznych konwencji gatunkowych.
Jego utwory, dzięki widocznej umowności zdarzeń, zbliżają się do moralitetu czy powiastki
filozoficznej. Tworzy teoretyczne modele skrajnych sytuacji ludzkich, wykazując za pomocą operacji
logicznych niemożność wyjścia poza krąg własnych wyobrażeń o rzeczywistości. Wprowadza dwa
porządki - bohatera i wrogiego mu świata niezrozumiałych i zhierarchizowanych form.
Anachroniczne formy - idee demaskuje i ośmiesza, nadając im sztucznie wartość absolutną. Postacie
wcielają, często w karykaturalnej skrajności, stereotypy myślowe, obyczajowe, moralne, pojęciowe,
potraktowane jako wmówienia zbiorowości i jej instytucji. Typologia postaci ma uzasadnienie
społeczne, etyczne i egzystencjalne; jest to podział na intelektualne marionetki, świadomych
twórców masek, na bezrefleksyjnych "chamów".
Twórczość Sławomira Mrożka zajmuje trwałe miejsce w repertuarze teatrów polskich, budzi też
zainteresowanie w świecie. Potwierdzeniem tego są przekłady na kilkanaście języków, liczne
inscenizacje, także adaptacje telewizyjne w krajach europejskich, obu Ameryk, Afryki, Australii,
Japonii, Nowej Zelandii,
na Hawajach.

Zachęcam do skorzystania z naszej oferty. Liczymy na miłą
i owocną współpracę, oraz dobrą zabawę.
Z poważaniem,

Informacja ogólna:
Czas Trwania: ok. 70 minut
Osoba kontaktowa:
Mirosław Rymarz
502 082 720
58 671 24 73
mir-arz@o2.pl
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Nasza oferta
programów i spektakli:
Programy estradowe - grane w salach, jak również plenery
Piosenka jest dobra na wszystko
Morskie Opowieści
Świrowisko... doniesienia oraz pogłoski z domu specjalnej troski

Programy dla dzieci
Kolorowy czas bajek
Bajkowa Dyskoteka

Spektakle
Ku Europie - czyli wujowe opowieści
Listy z Ameryki
Historie nie zawsze wesołe - z Dziejów leżenia pod stołem
Irlandzki Tancerz - Poetycki spektakl słowno muzyczny

Programy Okolicznościowe
A piosenka za nimi szła
Kolędy i Pastorałki - Koncert świąteczny
Recitale autorskie

Kompleksowe nagrania reklam radiowych
Tekst, lektor, podkłady muzyczne, zgrywanie.

Oprawa muzyczna festynów i imprez towarzyskich
Zapraszamy do skorzystania z naszej ofery
oraz życzymy Państwu przyżycia wielu niezapomnianych chwil
i radości dzięki naszym występom.
Polecamy wszystkim chętnym odwiedzenie naszej strony internetowej
w celu szerszego zapoznania się z działalnością i twórczością naszego Teatru.

Teatr Muzyczny HALS
ul. Radosna 9, 84-207 Bojano (k. Gdyni)
tel: 502 082 720
mir-arz@o2.pl

www.teatr-hals.pl

