„Zemsta” na podstawie Aleksandra
Fredry w Chicago

Teatr Nasz, Chicago, „Zemsta, czyli dyskretny urok rodziny”, na podstawie komedii
Aleksandra Fredry, fot. Andrzej Baraniak
12 lutego 2021 r. w Chciago miała miejsce kolejna premiera teatralna. Tym razem
była to komedia przygotowana na podstawie „Zemsty” Aleksandra hrabiego Fredry,
wystawiona przez Teatr Nasz. Jest to współczesna odsłona, a jej pełny tytuł brzmi
„Zemsta – czyli dyskretny urok rodziny”. Sztuka ma niemal 200 lat, a wciąż bawi,
zaskakuje i poucza. Jej humor jest ponadczasowy, a tematyka uniwersalna. Któż z
nas nie pamięta słynnych cytatów: „Niech się dzieje wola Nieba! Z nią się zawsze
zgadzać trzeba.” albo „Bardzo proszę, mocium panie, Mocium panie, me wezwanie,
Mocium panie, wziąć w sposobie, Mocium…”
Kiedy powstał Teatr Nasz w Chicago? – Zaczęło się ponad 10 lat temu – mówi

asystent reżysera, Aldona Olchowska. – Kilka mam, które przyprowadzały swoje
dzieci na zajęcia teatralne do Agaty Paleczny (Warsztaty Teatralne „Little
Stars”) zaproponowało, żeby utworzyć grupę dla dorosłych. Od 2017 roku
grupę przejął Andrzej Krukowski, który jest reżyserem i dyrektorem teatru.
Andrzej Krukowski to absolwent Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, Teatralnej i
Telewizyjnej im. Leona Schillera w Łodzi. Część z nas ma doświadczenia sceniczne –
mówi dalej Aldona Olchowska – wspolpracujemy z dyplomowanymi aktorami
i ciągle rozwijamy swoje kompetencje. Mamy warsztaty z aktorami dramatycznymi, z
pantomimy i emisji głosu. Od 2017 roku każdego sezonu organizujemy wyjazdy
integracyjno-warsztatowe. Za spektakl „Bal w operze” w 2020 r. na Festiwalu
EMIGRA w Chicago otrzymaliśmy nagrodę publicznosci.

Budujemy repertuar. Obok Tuwima, Gombrowicza, Schaeffera, Fredry niedlugo do
repertuaru trafi Herbert i Schulz, nad ktorymi zaczelismy pracę – kontynuuje Aldona
Olchowska. – Poza Chicago prezentowalismy swoje spektakle w St. Louis i
Milwaukee. Planujemy wyjazdy do innych miast USA, gdzie mamy nadzieję
pokazac się polskiej publicznosci. Czekamy tylko aż pandemia nam na to pozwoli.
Przygotowujemy również angielskojęzyczną wersję spektakli „Bal w operze” i
„Kwartet
dla
czterech
aktorów”.
W
roku
chcielibyśmy zaprezentować się na festiwalu Gombrowiczowskim w Polsce.

2022

Teatr Nasz bierze również udział w corocznym Festiwalu Chopin in the City
organizowanym przez Fundację Sounds and Notes i jazzmankę Grażynę Auguścik.
Dostaliśmy już zaproszenie na rok 2022 – VI Chopin IN the City Festival.
http://soundsandnotes.org/
Reżyserii spekatklu „Zemsta – czyli dyskretny urok rodziny” – odpowiada dalej
Aldona Olchowska – podjął się gościnnie Ryszard Gajewski-Gębka – aktor teatralny i
filmowy, absolwent Akademii Sztuk Teatralnych w Krakowie, który współpracował z
wieloma teatrami m. in. w Warszawie, Krakowie i Opolu. Spotkanie z nowym
reżyserem bylo dla nas nowym doświadczeniem scenicznym i wielką nauką.
Dowiedzieliśmy się między innymi, jak grać klasyczny tekst ośmiozgloskowy.
Geniusz pióra Fredry oraz aktualność utworu sprawiają, że „Zemsta” nadal uczy i
śmieszy, co znakomicie wykorzystał reżyser Ryszard Gajewski-Gębka, który nie
ingerując w zamiary autora, stworzył jego współczesną interoretację – napisał w
recenzji dla „Gwiazdy Polarnej” Andrzej Moniuszko (…). – Na scenie pojawiła się
współczesna dekoracja z obrotowym, murowanym barkiem i rozsuwanym stołem.
Postacie fredrowskiegom utworu również uległy przeobrażeniu(…). Na scenie
pojawia się przywódca mafijny, który pozbawiony zdolności dyplomatycznych (…)
sprawuje władzę przy użyciu siły i przekupnej policji. Jego oponentem jest
„praworządny” biznesmen, któy grozi Rejentowi procesem sądowym i często
odwołuje się do instancji najwyższej, bo „niech się dzieje wola nieba, z nią się
zawsze zgadzać trzeba”. Ale.. na wypadek, gdyby wyroki sprawiedliwości nie były
zgodne z jego osądem, to uzbroił się w kij bejsbolowy (…). I chociaż niektóre
rozwiązania interpretacyjne wydają się na pozór ryzykowne – na przykłąd Papkin,

to współczesny raper – to kunsz aktorski czyni te przeobrażenia wiarygodnymi.
Inne ciekawie zarysowane współczesne postacie to anarchista, pierwowzór lalki
Barbie, wierny, choć tępy policjant, tancerki z musicali i murarze, któzy zapewne
pobierali nauki u Flipa i Flapa. Chociaż sztuka kończy się zgodą skłóconych stron,
to przewijający się w tle anarchista rzuca granatem w kierunku świętujących
pojednanie biesiadników.
(Andrzej Moniuszko, Premiera sztuki „Zemsta – czyli dyskretny urok rodziny”, na
podstawie komedii hr Aleksandra Fredry, „Gwiazda Polarna”, nr 5, 27 lutego 2021
r.)
„Zemsta” w wykonaniu polonijnych artystów – pisze Artur Partyka w „Dzienniku
Związkowym” – wpisuje się w szeroko pojętą koncepcę teatru współczesności.
Świeża forma z reżyserskimi modyfikacjami dociera zarówno do starszej, jak i tej
młodszej części miłośników teatru. Jeżeli goście na widowni zaakcetowali nowe,
teraźniejsze spojrzenie na dzieło Fredry, to jest to największa nagroda dla zespołu
aktorskiego za ich trud i poświęcenie włozone w przygotowanie spektaklu.
(Artur Partyka, Świeży powiew polonijnej „Zemsty”, „Dziennik Związkowy”, 19-21
lutego 2021 r.)
„Zemsta – czyli dyskretny urok rodziny” wystawiona przez Teatr Nasz z
Chicago, fot. Andrzej Baraniak, projekt plakatu Lilianna Totten
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