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SPEKTAKLE / PERFORMANCES 

Wanda Immortalis. Misterium 

Na podst Wanda. Rzecz w obrazach sześciu C. K. Norwida 

Adaptacja i reżyseria - Jolanta Juszkiewicz 

Autorski koncept i wykonanie sesji fotograficznej – Marek Lalko 

Obsada - Jolanta Juszkiewicz, Krzysztof Kowala, Marta Pohrebny, 

Cezary Zygmunt Molenda, Łukasz Szpilski, Jarosław Skorulski, 

Justyna Śmietańska, Anna Łuczkiewicz, Krystian Pawelec 

Repoertaż foto - https://youtu.be/sPUPePt7Zlk 

Dzień M-c Rok Miejsce Teatr Uwagi 

18, 19 09 2021 Zatonie / Zielona Góra Kompleks pałacowo - parkowy Premiera plener 

25 09 2021 Ukraina. Łuck Teatr Lalek Premiera obsady 2 

 

Bajończycy_Apel o Pamięć 

Bayonnais_ Appel a la Memoire 

Udział polskich ochotników w Pierwszej Wojnie Światowej we Francji, 

Bitwa pod Vimy w 1915r. w języku polskim i francuskim 

Koncept, scenariusz, reżyseria - Jolanta Juszkiewicz 

Obsada - Sandrine Nowak, Jolanta Juszkiewicz, Sylvestre Krysztofiak, 

Marcel Moreau 

Muzyka perkusja - Konrad Kuligowski 

Video - https://youtu.be/QAlk-_2C-UE 

Dzień M-c Rok Miejsce Teatr Uwagi 

07 10 2020 Francja, Vimy i Arras La Targette Neuville-Saint-Vaast, 

La Chapelle St Louis 

Teatr w sieci 

 

Dialog Śmierci (w Ogrodzie Rajskim)  

Dialog with Death 

Na podstawie ‘Śmierci z Mistrzem dwojakie gadania’ XV wiek 

Koncept, reżyseria, Głos - Jolanta Juszkiewicz 

Scenografia, choreografia, performance - Cezary Zygmunt Molenda 

Montaż – Eryk Lenartowicz Kamera – Jacek Katos, Foto - Marek Lalko 

                                                                  Video https://youtu.be/tfXKmaz1vsU 

Dzień M-c Rok Miejsce Teatr Uwagi 

29 07 2020 online Teatr w sieci Teatr w sieci 

02 10 2021 Ukraina. Łuck Katedra sw Piotra i Pawła Podziemia  
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Bajończycy_Pamięć 

Bayonnais_ Memoire 

Próba inscenizacji w językach polskim i francuskim. 

Scenariusz, reżyseria – Jolanta Juszkiewicz 

Obsada – Cezary Molenda, Sandrine Nowak, Marcel Moreau, Sylvestre 

Krysztofiak, Jolanta Juszkiewicz 

                                                              Video - https://youtu.be/QAlk-_2C-UE 

Dzień M-c Rok Miejsce Teatr Uwagi 

11 10 2019 Harnes, Francja   Jean Prevert Cultural Centre 

 

Próba otwarta 

 

Rozmowy Artaksesa i Ewandra  

Dialog of Artakses with Evander 

Na podstawie Stanisława Herakliusza Lubomirskiego, w języku 

staropolskim XVII w.  

Adaptacja, reżyseria i wykonanie – Jolanta Juszkiewicz 

Stypendium Artystyczne Prezydent m.st. Warszawa 

Video -  cz1. https://youtu.be/GVADYs3QX54 , cz2. https://youtu.be/NSiXNS3im40  

https://www.facebook.com/pg/KropkaTheatre.JolantaJuszkiewicz/photos/?tab=album&album_id=29471128353

08227 

Dzień M-c Rok Miejsce Teatr Uwagi 

08, 09 12 2019 Warszawa Piwnice Marysieńki Premiera 

 

 

Matka / МАТИ  / The Mother 

Na podstawie ‘Matki’ Stanisława I. Witkiewicza, w języku ukraińskim. 

Adaptacja, reżyseria i kostiumy – Jolanta Juszkiewicz                    

Asystent - Rusłana Porycka 

Obsada - Jula Jacus, Alla Domanska, Pavlo Porycki, Oksana Brechko, 

Dmytro Bezverbny, Jula Varchenko, Anna Spyvachuk, Ludmila Capuk,   

Aleksandr Polynovsky.   

Video https://www.youtube.com/watch?v=tfjKfrDddgc 

https://www.facebook.com/pg/KropkaTheatre.JolantaJuszkiewicz/photos/?tab=album&album_id=29686176831

57742 

Dzień M-c Rok Miejsce Teatr Uwagi 

03, 04 08 2019 Łuck, Ukraina Teatr Harmider. Następne 

prezentacje wg repertuaru teatru 

 

Premiera 
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Matka / Мать / The Mother 

Na podstawie ‘Matki’ Stanisława I. Witkiewicza, w języku rosyjskim. 

Adaptacja, reżyseria i scenografia – Jolanta Juszkiewicz                  

Asystent - Nastya Guryanova 

Obsada - Torry Talgat, Duman Nursila, Madina Bespayeva, Anastassiya              

Aldabergenova, Nastya Guryanova  

Trailer: https://youtu.be/1LAWthfp-tg , Video - https://www.youtube.com/watch?v=AI9tcpxgHzw 

https://www.facebook.com/pg/KropkaTheatre.JolantaJuszkiewicz/photos/?tab=album&album_id=29685197931

67531 

Dzień M-c Rok Miejsce Teatr Uwagi 

07-08 06 2019 Almaty, Kazachstan Transforma. W repertuarze teatru Premiera 

 

Szewcy / Сапожники / The Shoemakers 

Na podstawie ‘Szewców’ Stanisława I. Witkiewicza w języku rosyjskim. 

Adaptacja i reżyseria – Jolanta Juszkiewicz                                 

Scenografia, kostiumy – Anton Bolkunov  

Obsada – Ayganym Sagynbaeva, Quantay Abdymady, Nursultan 

Muhamedganov, Duman Nursila, Anastassia Tarasova, Anton Bolkunov, 

Anna Bogdanovich. 

Trailer - https://youtu.be/L221ysXSI3A , Video - https://youtu.be/ond_J7U57B8 

https://www.facebook.com/pg/KropkaTheatre.JolantaJuszkiewicz/photos/?tab=album&album_id=29553516111

51016 

Dzień M-c Rok Miejsce Teatr Uwagi 

10, 11 10 2018 Almaty, Kazachstan ARTiSZOK.  w repertuarze teatru Premiera 

 

Król Bela IV / Kral Belo IV / The King Bela IV 

Na podstawie materiałów dokumentalnych, w języku słowackim. 

Scenariusz w języku angielskim i reżyseria - Jolanta Juszkiewicz 

(1) – studenci Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej w Bańskiej Bystrzycy 

Video - https://youtu.be/IMxRszNTytM 

(2) – studenci Szkoły Artystycznej w Nitrze 

 

 

https://www.facebook.com/pg/KropkaTheatre.JolantaJuszkiewicz/photos/?tab=album&album_id=19120302921

49825 

https://www.facebook.com/pg/KropkaTheatre.JolantaJuszkiewicz/photos/?tab=album&album_id=19120480354

81384 

 

Dzień M-c Rok Miejsce Teatr Uwagi 

28 04 2018 Bańska Bystrzyca, 

Słowacja 

Państwowa Wyższa Szkoła Teatralna 

wydz. aktorski 

Premiera 

https://www.facebook.com/pg/KropkaTheatre.JolantaJuszkiewicz/photos/?tab=album&album_id=2968519793167531
https://www.facebook.com/pg/KropkaTheatre.JolantaJuszkiewicz/photos/?tab=album&album_id=2968519793167531
https://youtu.be/L221ysXSI3A
https://youtu.be/ond_J7U57B8
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12 05 2018 Nitra, Słowacja Szkoła Artystyczna ZUS Premiera 

 

 

 

09 2018 Nitra, Słowacja Teatr Dramatyczny  

 

Festiwal 

Dziedzictwa 

18 11 2018 Nowa Sól, Polska Teatr Terminus A Quo Międzynarodowy 

Festiwal STO 

18 11 2018 Zielona Góra, Polska Hydrozagadka Festiwal Tydzień 

Jesieni 

 

Kobiety Karamazow (duo)  

The Karamazov Women 

Na podstawie ‘Braci Karamazow’ Fiodora Dostojewskiego, tłumaczenie 

Aleksander Wat (1928). 

Adaptacja & reżyseria - Jolanta Juszkiewicz  

Wykonanie - Kamila Kamińska, Jolanta Juszkiewicz 

Video - https://youtu.be/eGFl4KDZUGo 

https://www.facebook.com/pg/KropkaTheatre.JolantaJuszkiewicz/photos/?tab=album&album_id=29451242021

73757 

Dzień M-c Rok Miejsce Teatr Uwagi 

29-31 08 2017 Warszawa Związek Artystów Scen Polskich  Premiera 

 

22, 23, 

24 

10 2017 Warszawa Związek Artystów Scen Polskich       

 

 

 

15 

  

07 2018 Warszawa Piwnice Marysieńki  

04 08 2018 Radzyń Podlaski 

 

Międzynarodowe Spotkania 

Teatralne  

 

Dialogi 

 

07 04 2019 Kraków Piwnica pod Baranami 

 

 

 

Kobiety Karamazow (solo)  

The Karamazov Women 

Na podstawie ‘Braci Karamazow’ Fiodora Dostojewskiego, tłumaczenie Aleksander 

Wat (1928).  

Adaptacja & reżyseria - Jolanta Juszkiewicz  

Wykonanie - Kamila Kamińska 

Video - https://youtu.be/a1xBV7ehcrY 

 

Dzień M-c Rok Miejsce Teatr Uwagi 

08 10 2017 Ulan Bator, Mongolia Międzynarodowy Festiwal 

Monodramów 

Premiera 

Grand Prix   
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 09 2018 Vladimir, Rosja Międzynarodowy Festiwal 

Monodramów 

 

 

28 12 2019 Opinogóra, Polska         Muzeum Romantyzmu   

 

15 04 2021 Vladimir, Rosja Międzynarodowy Festiwal Teatralny 

Terytoria 

Online 

 

 

Odyseja Śląska. Odyssée silésienne 

Tytuły – Emigracje1918_Reemigracje1945, Odyseja Śląska _Sekwencje 

Teatr dokumentu w j. polskim z napisami we francuskim. 

Adaptacja, reżyseria - Jolanta Juszkiewicz 

Wykonanie - Jolanta Juszkiewicz, (Jerzy Szafjański ‘16), Cezary Molenda 

Konsultacja plastyczna - Elżbieta Karaszkiewicz 

Video - https://youtu.be/qFOJYeoUNxU 

Trailer ’16 - https://www.youtube.com/watch?v=4qx3_n3-LwM&t=1s 

https://www.facebook.com/pg/KropkaTheatre.JolantaJuszkiewicz/photos/?tab=album&album_id=29532176646

97744  

https://www.facebook.com/pg/KropkaTheatre.JolantaJuszkiewicz/photos/?tab=album&album_id=29450888155

10629 

Dzień M-c Rok Miejsce Teatr Uwagi 

30 06 2015 Lyon, Francja Konsulat Rzeczpospolitej Polskiej Prezentacja 

dokumentacji  

 

29 06 2016 Warszawa, Polska Związek Artystów Scen Polskich  Przedpremiera 

 

02 07 2016 Katowice, Polska Muzeum Historii Katowic, 

Nikiszowiec   

  

Premiera 

17, 18 09 2016 Saint Etienne, Francja Muzeum Kopalnia ‘Puits-Couriot 

Parc-Musée de la Mine’ 

Dni 

Dziedzictwa 

Kulturowego 

 

29 09 2017 Lyon, Francja Festiwal Les Cithémuses,  

Le Théâtre de Kantor                

L’École 

Normale 

Supérieure  

30 09 2017 Lyon, Francja Le Théâtre des Asphodèles        

 

10 11 2017 Kraków, Polska Krakowskie Forum Kultury       

 

07 12 2017 Warszawa, Polska Instytut Teatralny im. Zbigniewa 

Raszewskiego 

Jubileusz 20 lat 

Teatru Kropka 

Theatre 

19 06 2018 Arras, Francja Theatre La Ruch Universite d’Artois    

 

20 06 2018 Lens, Francja Theatre Le Colisee  

 

23 06 2018 Lewarde, Francja         Le Centre Historique Minier  
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16 11 2018 Nowa Sól                     Teatr Terminus a Quo                             Festiwal STO 

 

13 09 2019 Lievin, Francja             Theatre Arcenciel  

 

06 10 2019 Harnes, Francja            Jean Prevert Cultural Centre  

 

 

FAUST_XXI 

Na podstawie ‘Fausta’ Johanna Wolfganga von Goethe, w języku polskim. 

Adaptacja & reżyseria - Jolanta Juszkiewicz  

Animacja komputerowa - Borahm Kim /Korea Południowa  

Film - Marek Brodzki,  Kostiumy - Kinga Kowalewska  

Trailer - https://youtu.be/5lkhxVI-AuM 

Video - https://youtu.be/aZ5AeJM6EZ4 

 

https://www.facebook.com/pg/KropkaTheatre.JolantaJuszkiewicz/photos/?tab=album&album_id=29553276644

86744 

Dzień M-c Rok Miejsce Teatr Uwagi 

07, 08 10 2013 Warszawa, Polska Mazowieckie Centrum Kultury Premiera 

 

14 10 2013 Wejherowo, Polska Filharmonia Kaszubska 

 

 

 

Rybacy Dziś  

The Fishermen Nowadays 

W języku polskim i kaszubskim.  

Stypendia - Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 

oraz Marszałka Województwa Pomorskiego. 

Adaptacja & realizacja - Jolanta Juszkiewicz 

Wykonanie - Chór Kaszubski Harmonia, Dyrygent - Marcin Grzywacz, Solo - Ewelina Kuc, Performance - 

Jolanta Juszkiewicz, Muzyka - Alicja Szczypta 

Trailer - https://youtu.be/0vSv-llGBig 

https://www.facebook.com/pg/KropkaTheatre.JolantaJuszkiewicz/photos/?tab=album&album_id=29451742921

68748 

 

Dzień M-c Rok Miejsce Teatr Uwagi 

22 09 2013 Wejherowo, Polska Filharmonia Kaszubska Wydarzenie 
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Cunegundis  Ducissa  Cracoviae 

Projekt autorski o świętej Kindze, w języku polskim. 

Adaptacja, realizacja i wykonanie - Jolanta Juszkiewicz 

Kostiumy - Elżbieta Karaszkiewicz 

Video - https://youtu.be/o-UF5CHIVXk 

Trailer - http://www.youtube.com/watch?v=OCxMvGFl-kY  

 

 

 

https://www.facebook.com/pg/KropkaTheatre.JolantaJuszkiewicz/photos/?tab=album&album_id=29451742921

68748 

 

Dzień M-c Rok Miejsce Teatr Uwagi 

26 07 2013 Poznań, Polska Uniwersytet im. A. Mickiewicza 

XIV Kolokwium Międzynarodowego 

Towarzystwa Studiów Teatru 

Średniowiecznego 

 

Premiera 

 

05 07 2014 Warszawa, Polska Kościół Nawiedzenia NMP  

 

24 07 2014 Warszawa, Polska Klasztor Dominikanów, Służew   

 

16 07 2014 Łomnica Zdrój, 

Polska 

 

Ośrodek Nad Potokiem   

 

22 09 2014 Zbuczyn, Polska Gminny Ośrodek Kultury  

 

13 03 2014 Warszawa, Polska Fundacja Primus  

 

17 01 2015 Zielona Góra, Polska Galeria Artystów u Jadźki  

 

01 08 2015 Radzyń Podlaski, 

Polska 

 

Międzynarodowe Dialogi Teatralne  

 

16 04 2018 Nitra, Słowacja Nitrzańska Synagoga  

 

27 05 2018 Warszawa, Polska Piwnice Marysieńki  
 

Maria Skłodowska Curie: GENESIS 

Na podstawie dokumentów, w języku angielskim z napisami w języku polskim. 

Adaptacja & Reżyseria - Jolanta Juszkiewicz 

Wykonanie - Jolanta Juszkiewicz, Steve Karier (Wenanty Nosul) 

Kostiumy - Kinga Kowalewska  

Muzyka - The Ritual Tibetan Buddhism 
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https://www.facebook.com/pg/KropkaTheatre.JolantaJuszkiewicz/photos/?tab=album&album_id=29471413786

38706 

 

Dzień M-c Rok Miejsce Teatr Uwagi 

28, 29 10 2011 Luksemburg NeuMunster Art Centre Premiera 

 

26 11 2011 Warszawa, Polska Politechnika Warszawska, Aula 

Wydziału Fizyki 

 

 

 

10 12 2011 Bruksela, Belgia Hotel Savoy Parlament Unii 

Europejskiej 

15 12 2011 Paryż, Francja  UNESCO (główna siedziba)  

 

Salon Zofii Nałkowskiej 

The Saloon of Zofia Nalkowska 

Na podstawie ‘Dzienników z wojny’ Zofii Nałkowskiej, w językach polskim lub 

angielskim. Stypendium Artystyczne Prezydent m.st. Warszawy.  

Adaptacja, realizacja i wykonanie - Jolanta Juszkiewicz 

Dźwięk - Marek Brodzki, Muzyka - Karol Szymanowski 

Trailer - https://www.youtube.com/watch?v=SjtCQbCcLx4 / 

 

 

 

https://www.facebook.com/pg/KropkaTheatre.JolantaJuszkiewicz/photos/?tab=album&album_id=29491245417

73723 

 

Dzień M-c Rok Miejsce Teatr Uwagi 

10 12 2010 Warszawa, Polska Muzeum Nałkowskich w Wołominie            Premiera 

 

06, 07 01 2011 Warszawa, Polska Dom Kultury Praga Program 

 

12, 13 03 2011 Warszawa, Polska Dom Kultury Praga 

 

Program 

 

15 03 2011 Warszawa, Polska Muzeum Marii Dąbrowskiej  

 

16 03 2011 Warszawa, Polska Główna Biblioteka m.st. Warszawy  

 

23 03 2011 Warszawa, Polska Festiwal Wiosna na Rakowcu  

 

18 01 2013 Almaty, Kazachstan Teatr ARTiSZOK  

 

24 11 2015 Helsinki, Finlandia Teatr Alekssandryjski j.angielski 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=SjtCQbCcLx4
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Penthesilea Heinrich von Kleist, język angielski 

Adaptacja & wykonanie - Jolanta Juszkiewicz 

Reżyseria - Marek Brodzki, Jolanta Juszkiewicz 

Trailer - https://youtu.be/BvN6LVJQXi0 

Video - https://youtu.be/RPvvW8y6tOE 

Dzień M-c Rok Miejsce Teatr Uwagi 

5, 6, 8 03 2009 Warszawa, Polska Związek Artystów Scen Polskich  Premiera 

 

26, 27 07 2010 

 

Warszawa, Polska Dom Kultury Praga Program  

19 04 2010 Warszawa, Polska Dom Kultury Praga Program 

 

14, 15 04 2011 Warszawa, Polska Dom Kultury Praga Program 

 

20 04 2011 Peja, Kosowo Międzynarodowy Festiwal MonoAkt         Grand Prix 

20, 21, 

22 

05 2011 Lyon, Francja Festiwal Europe&Cies  

Le Théâtre des Marronniers 

 

 

02 06 2011 Sibiu, Rumunia Międzynarodowy Festiwal Teatralny 

SIBFEST 

 

 

16 09 2011 Trencin, Słowacja Międzynarodowy Festiwal Sam na Scenie 

 
 

Po Trzęsieniu Ziemi  

After the Earthquacke 

Na podstawie ‘Trzęsienie ziemi w Chile’ Heinrich’a von Kleista, w 

języku angielskim. 

Adaptacja & reżyseria, performance - Jolanta Juszkiewicz 

Magdalena Korzeniowska (alt), Dariusz Niebudek (tenor)                        

                                                                  Eryk Lenartowicz (taniec step) 

                                                                  Muzyka-Drew Crawford (Australia)  

Kostiumy-Elżbieta Karaszkiewicz 

 

Trailer - https://www.youtube.com/watch?v=smBzI2dja60 

 

Dzień M-c Rok Miejsce Teatr Uwagi 

08 05 2008 Gliwice, Polska Międzynarodowy Festiwal Inspiracje 
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desdeMONA 

Na podstawie ‘Otella’ Williama Shakespeare, język angielski, napisy w języku 

hiszpańskim. 

Adaptacja & wykonanie - Jolanta Juszkiewicz 

Reżyseria - Anatoly Frusin & Jolanta Juszkiewicz 

Video - https://youtu.be/y64I1Mv6lJM   

Trailer - https://www.youtube.com/watch?v=WiE3oNYNf00 

The first recording - https://youtu.be/KyDBiuX1Aww 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/pg/KropkaTheatre.JolantaJuszkiewicz/photos/?tab=album&album_id=13888352778

02665 

 

Dzień M-c Rok Miejsce Teatr Uwagi 

17 09 2007 Erewań, Armenia Międzynarodowy Festiwal 

Armmono Szekspir Solo 

 

Premiera 

 

15 12 2007 Warszawa, Polska Festiwal Re:wizje, PKiN  

 

18 05 2008 

 

Korce, Albania Międzynarodowy Festiwal 

Albamono 

Grand Prix                  

27 06 2008 Bitola, Macedonia Międzynarodowy Festiwal 

Monodramów 

 

Nagroda 

Aktorska 

24, 25 10 2008 Kluż Napoka, 

Rumunia 

Festiwal Man.In.Fest.  

Teatry Eksperymentalne 

 

 

27 11 2008 Chmielnicki, Ukraina 

 

Międzynarodowy Festiwal Vildunja Główna 

Nagroda 

Aktorska 

28 03 2009 Kraków, Polska Festiwal Epizod                

 

25 07 2009 Zakopane, Polska Zakopiańskie Lato Teatralne  

 

22, 23, 

25 

05 2010 Lyon, Francja 

 

Spotkania Teatralne Europe&Cies 

Le Théâtre des Asphodeles 

 

 

23 06 2010 Smoleńsk, Rosja Międzynarodowy Festiwal 

Smoleńska Arka  

Teatr Dramatyczny im. Griboedova 

 

Najlepsza Rola 

Żeńska 

 

13 07 2010 Luksemburg Międzynarodowy Festiwal 

Fundamental 

 

 

 

01 06 2011 Sibiu, Rumunia Międzynarodowy Festiwal Teatralny 

SIBFEST 

 

 

 

02 09 2011 Jerozolima, Izrael Międzynarodowy Festiwal Vertical 
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25 01 2012 Fujairah, Emiraty 

Zjednoczone 

Międzynarodowy Festiwal 

Monodramu 

 

 

16 06 2012 Władykaukaz, Osetia Międzynarodowy Festiwal Larysy 

Gergijewny, Opera Narodowa 

 

 

 

09 10 2012 Stepanakert, Karabach Międzynarodowy Festiwal 

ArmMono 

 

 

 

11 10 2012 Moskwa, Rosja Międzynarodowy Festiwal SOLO  

 

26 x 2 

27 x 2 

01 2013 Teheran, Iran 

 

Międzynarodowy Festiwal Teatralny 

Fadjr 

 

 

 

25, 26 11 2016 Oruña, Hiszpania Międzynarodowy Festiwal  

Mujeres Que Cuentan 

 

 

 

05 03 2017 Erewań, Armenia Państwowy Instytut Teatru i Filmu  

 

15 03 2017 Gyumri, Armenia Państwowy Instytut Teatru i Filmu  

 

04 04 2017 Wanadzor, Armenia Państwowy Instytut Teatru i Filmu  

 

 

Książka  

The Book 

Na podstawie ‘Książki’ Jerzego Szafjańskiego, w języku polskim. 

Ogólnopolski Konkurs na wystawienie Polskiej Sztuki Współczesnej 

Adaptacja, reżyseria i wykonanie - Jolanta Juszkiewicz 

 

 

 

Dzień M-c Rok Miejsce Teatr Uwagi 

24, 30 03 2006 Warszawa, Polska Muzeum Etnograficzne  

 

25 03 2006 Warszawa, Polska Klub Le Madamme  

 

04 - 09 04 2006 Rumia, Polska Dom Kultury Dworek pod Lipami  
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Ellida Na podstawie ‘Kobiety z morza’ Henryka Ibsena z poezją 

kaszubską, w języku angielskim i kaszubskim. Adaptacja i wykonanie - 

Jolanta Juszkiewicz  

Reżyseria - Kate Gaul Muzyka - Daryl Wallis  

Trailer - https://youtu.be/d5rAXYS3dj0  

Video - https://youtu.be/T3xQrC1VaIQ 

Dzień M-c Rok Miejsce Teatr Uwagi 

15 12 2005 Sydney, Australia The Stables Theatre Nagranie 

video 

23 08 2006 Warszawa, Polska Międzynarodowy Festiwal Hajdpark         Premiera 

 

26 09 2006 Kijów, Ukraina Międzynarodowy Festiwal 

Monodramów Maria 

 

 

 

11 11 2006 Kiel, Niemcy 

 

Międzynarodowy Festiwal 

Monodramów Thespis 

 

 

17 11 2006 Wrocław, Polska 

 

Międzynarodowy Festiwal 

Monodramów Wrostja 

 

 

 

Judyta, jaką była / Judith, as she was 

Na podstawie Apokryfów /Księga Judyty/ oraz prac Bruno Schulza, w 

języku angielskim. 

Adaptacja & realizacja - Jolanta Juszkiewicz (z udziałem Eryka Lenartowicz 

2002-2004), Reżyseria - Anatoly Frusin & Jolanta Juszkiewicz 

Video - https://youtu.be/s0bQ3y95jbg 

Finale https://www.youtube.com/watch?v=aDwSk21xzpo 

 

Dzień M-c Rok Miejsce Teatr Uwagi 

03 - 07 07 2002 Sydney, Australia Randwick Instytut Literacki Premiera 

 

14 08 2004 

 

Sydney, Australia Festiwal Angels & Vampires 

Randwick Instytut Literacki 

 

 

09 11 2004 Poznań, Polska Festiwal Sztuki Słowa Verba Sacra 

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza 

 

Nagroda im. 

Romana 

Brandstaettera 

12 - 14 02 2006 Kanbera, Australia Festiwal Wielu Kultur  

 

29 09 2006 Lwów, Ukraina Lwowski Uniwersytet Narodowy im. 

Iwana Franki 

 

 

 

31 05 2008 Drohobycz, Ukraina 

 

Międzynarodowy Festiwal Bruno 

Schulza ARKA 
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Judyta, jaką była / Judith, as she was 

Na podstawie Księgi Judyty / Pieśni nad Pieśniami / ‘Niewolnika’ Isaaca 

Bashevisa Singera, w języku polskim. 

Adaptacja, reżyseria i wykonanie - Jolanta Juszkiewicz 

 

 

https://www.facebook.com/pg/KropkaTheatre.JolantaJuszkiewicz/photos/?tab=album&album_id=29511541482

37429 

Dzień M-c Rok Miejsce Teatr Uwagi 

29, 30 

08, 09 

14, 15 

10 

11 

12 

2009 

2009 

2009 

Warszawa, Polska 

 

Ogólnopolski Konkurs na 

Inscenizację Dawnych Dzieł  

Dom Kultury Praga 

 

Premiera 

30, 31, 

01 

05/06 2012 Lyon, Francja Międzynarodowe Spotkania 

Teatralne Europe&Cies 

Le Théâtre des Marronniers 

 

 

 

 

25 10 2012 Kaliningrad, Rosja Muzeum Sztuki  

 

Matka / The Mother 

Stanisław Ignacy Witkiewicz, język polski lub angielski, z napisami w języku 

portugalskim. 

Adaptacja & wykonanie - Jolanta Juszkiewicz 

Reżyseria - Anatoly Frusin & Jolanta Juszkiewicz  Muzyka - Max Lyandvert 

Video - https://youtu.be/kdvZll6eFSI 

Trailer - https://youtu.be/FTBijCo-llY 

Z udziałem Eryka Lenartowicza, j. polski & j. angielski –  
Video - https://youtu.be/6siL2rhvFhQ 
 

https://www.facebook.com/pg/KropkaTheatre.JolantaJuszkiewicz/photos/?tab=album&album_id=29451521188

37632 

HISTORIA SPEKTAKLU 

1.THE MOTHER  

reż. Andy Biziorek, solo Jolanta Juszkiewicz w języku angielskim, w ramach tryptyku THE INNOCENTS 

 

Dzień M-c Rok Miejsce Teatr Uwagi 

9 - 14 08 1999 Sydney, Australia East Sydney School of Arts 

The Eora Centre 

Premiera 

 

 10 1999 Glasgow, Szkocja Intercultural Festival The Threads  

 

 

 

 

 

 

10 1999 Wrocław 

Gdańsk 

Łódź 

Teatr K2, Teatr Wybrzeża 

Uniwersytet Łódzki Katedra 

Studiów Brytyjskich i Krajów 

Wspólnoty Brytyjskiej 

Tourne z 

Australii do 

Polski 
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2. THE MOTHER AGAIN  

reż. Anatoly Frusin, solo Jolanta Juszkiewicz w języku angielskim, muzyka Max Lyandvert 

 

Dzień M-c Rok Miejsce Teatr Uwagi 

19 05 2002 Sydney, Australia Konsulat Rzeczpospolitej Polskiej Premiera 

 

16 - 25 08 2002 Edynburg, Szkocja Międzynarodowy Festiwal Sztuki 

Fringe 

 

 

28 08 2002 Sztokholm, Szwecja Teatr Rosenlundsteatern  

 

26 10 2003 Melbourne, Australia Uniwersytet Monash 

 

 

3. THE MOTHER AGAIN reż. Anatoly Frusin & Jolanta Juszkiewicz, duo Jolanta Juszkiewicz w języku 

angielskim z udziałem Eryka Lenartowicza (taniec - step)  

Dzień M-c Rok Miejsce Teatr Uwagi 

14 08 2004 Sydney, Australia Festiwal Angels & Vampires 

Randwick Instytut Literacki 

 

Premiera 

 

05 - 21 05 2005 Sydney, Australia The Cat and Fiddle Hotel 

 

Sezon 

24 10 2007 Warszawa, Polska IQ Qultura  

 

  2008 Warszawa, Polska Centralny Basen Artystyczny  

4. THE MOTHER AGAIN reż. Anatoly Frusin & Jolanta Juszkiewicz, duo Jolanta Juszkiewicz w języku 

angielskim, Eryk Lenartowicz w języku polskim 

Dzień M-c Rok Miejsce Teatr Uwagi 

22 11 2009 Nowa Sól, Polska Festiwal Spotkania Teatralne  

Teatr Terminus a Quo 

 

Premiera 

 

19 03 2010 Warszawa, Polska Dom Kultury Praga Program DKP 

 

27 03 2010 Kraków, Polska Festiwal Teatrów Off – Epizod  

 

31 07 2010 Zakopane, Polska Zakopiańskie Lato Teatralne  

 

5. MATKA, zmiana tytułu, w obsadzie solo Jolanta Juszkiewicz, całość w języku polskim lub angielskim 

Dzień M-c Rok Miejsce Teatr Uwagi 

24 05 2011 Lyon, Francja   Europejskie Spotkania Teatralne 

Europe&Cies,  

Salle Rameau 

 

Premiera 

 

 

16 06 2012 Władykaukaz, Osetia Międzynarodowy Festiwal  

Larysy Giergijewny 

Opera Narodowa 

 

 

 

 

23, 24 07 2012 Sopot, Polska Scena Letnia Teatru BOTO  

 

26 07 2012 Lubiatowo, Polska Międzynarodowy obóz 

antyatomowy 
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22 09 2012 Zbłudza, Polska Galeria Stowarzyszenia Artystów 

Fabs 

 

 

06 01 2013 Warszawa, Polska Galeria na Freta  

 

18 05 2013 Stepanakert, Karabach Państwowy Instytut Teatru i Filmu  

 

03 08 2014 Radzyń Podlaski, 

Polska 

Międzynarodowe Dialogi Teatralne  

 

19 09 2014 Słupsk, Polska  Festiwal Witkacomania  
Teatr Nowy 

 

 

 

02 03 2015 Kielce, Polska Teatr im. Stefana Żeromskiego    

 

6. MATKA spektakl wzbogacony fragmentem Tango La Cumparsita. 

Dzień M-c Rok Miejsce Teatr Uwagi 

18 01 2015 Zielona Góra Galeria Artystów - U Jadźki  

13 05 2015 

 

Petersburg, Rosja Teatr Interierny Dni Polskie 

16 05 2015 

 

Archangielsk, Rosja Biblioteka Dobrolubova Dni Polskie 

19, 20 08 2015 Brazylia, Brasilia Międzynarodowy Festiwal 

Teatralny Cena Contemporanea 

 

 

 

18 09 2015 Petrozawodzk, Rosja Główna Biblioteka Karelii Dni Polskie 

 

24 09 2015 Yeghegnadzor, 

Armenia 

Państwowy Instytut Teatru i Filmu  

18 10 2015 Erewań, Armenia Państwowy Instytut Teatru i Filmu  

 

06 11 2015 Gdańsk, Polska Festiwal Monodramów MonoBlok  

 

15 02 2016 Zielona Góra Hydro(za)gadka ZOK  

 

29 05 2016 Osice /Gdańsk  Wiejski Ośrodek Kultury  

 

23 

 

05 2016 Wyszków, Polska Wyszkowskie Spotkania Teatralne  

 

10 12 2016 Suwałki, Polska Festiwal Monodramów SOK 

 

Gościnnie 

 

10 06 2017 Wsola, Polska Muzeum Gombrowicza  

Festiwal Apetyt na Gombrowicza 

 

 

26 

 

08 

 

2018 

 

Warszawa, Polska Piwnice Marysieńki  

05, 06 10 2018 Almaty, Kazachstan Teatr ARTiSZOK  

 

19 09 2020 Słupsk, Polska Festiwal ‘Witkacy pod strzechy’ Gościnnie 
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Kobiety zesłane na kolonię karną /  

Convict Women Lifetime Exile 

Adaptacja - Jolanta Juszkiewicz, w języku angielskim. 

Reżyseria - Anatoly Frusin 

Obsada - Angela Bauer, Janine Burchett, Jolanta Juszkiewicz 

Kostiumy - Hana Wegner, Światła - Stephen Hawker 

Dzień M-c Rok Miejsce Teatr Uwagi 

15 - 27 05 2001 Sydney, Australia The Fig Tree Theatre  Premiera. Sezon. 
Nagroda: 

Australian Council 

for Arts - National 

Heritage & Trust 

/Culture 

 

16 06 2001 Sydney, Australia Konsulat Rzeczpospolitej Polskiej  

 

18 09 2001 Sydney, Australia St Michael’s Missionary Inc. 

 

Akcja 

charytatywna 

 

  

Kobiety zesłane na kolonię karną (solo)  

Convict Women (solo) 

Adaptacja & realizacja - Jolanta Juszkiewicz, w języku angielskim. 

Reżyseria - Anatoly Frusin & Jolanta Juszkiewicz  

Obsada - Jolanta Juszkiewicz, Kostiumy - Hana Wegner   

Trailer - https://youtu.be/v4Upq5GUvvo 

 

 

https://www.facebook.com/pg/KropkaTheatre.JolantaJuszkiewicz/photos/?tab=album&album_id=29451989054

99620 

Dzień M-c Rok Miejsce Teatr Uwagi 

17 - 25 08 2002 Edynburg, Szkocja Międzynarodowy Festiwal Sztuki 

Fringe               

Premiera 

14 08 2004 Sydney, Australia 

 

Festiwal Angels & Vampires 

Randwick Instytut Literacki 

 

17 09 2004 Sydney, Australia Festiwal Dziedzictwa Kulturowego 

Sydney, Randwick Town Hall 

 

 

 

11 09 2009 Warszawa, Polska Dom Kultury Praga  

 

17 05 2010 Łódź, Polska Teatr Mały  

 

17 06 2010 Toruń, Polska Uniwersytet im. Mikołaja 

Kopernika 
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24 01 2014 Fujairah, Emiraty 

Zjednoczone 

Międzynarodowy Festiwal 

Monodramów Fujairah 

 

 

 

25 08 2016 Berlin, Niemcy Międzynarodowy Festiwal Origins  

 

 

Pan Zero. Mr Zero 

Na podstawie ‘Maszyna zmian’ Elmera Rice’a, w języku angielskim. 

Adaptacja - Jolanta Juszkiewicz, Reżyseria - Patrick Guerrara 

Scenografia - Steven Brunner, Światło - Mark Truebridge 

Wykonanie - Paul Hanlon, Jolanta Juszkiewicz, John Adam 

 

 

 

Dzień M-c Rok Miejsce Teatr Uwagi 

01 - 11 11 1998 Sydney, Australia The Belvoir Street Theatre Premiera 

Sezon 

 

Niewinne / The Innocents  

Tryptyk solo Jolanty Juszkiewicz w języku angielskim 

‘Gruszeńka’ Fiodora Dostojewskiego rez. Rodney Fisher  

‘Silniejsza’ Augusta Strindberga rez. Gosia Dobrowolska 

‘Matka’ Stanisława Ignacego Witkiewicza rez. Andy Biziorek 

 

Dzień M-c Rok Miejsce Teatr Uwagi 

9 - 14 08 1999 Sydney, Australia The Eora Centre Premiera 

 

 10 1999 Wrocław  

Gdańsk  

Łódź 

Teatr K2, Teatr Wybrzeża 

Uniwersytet Łódzki Katedra 

Studiów Brytyjskich i Krajów 

Wspólnoty Brytyjskiej 

 

Tournée z 

Australii do 

Polski   

 08 2000 Szkocja-Glasgow Międzynarodowy Festiwal The 

Threads 
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Silniejsza / The Stronger  

Na podstawie ‘Silniejszej’ Augusta Strindberga, w języku angielskim.  

Reżyseria - Gosia Dobrowolska 

Adaptacja - Jolanta Juszkiewicz 

Obsada - Jolanta Juszkiewicz, Natalia Novikova 

 

Dzień M-c Rok Miejsce Teatr Uwagi 

06 - 20 08 1997 Sydney, Australia The Belvoir Street Theatre Premiera Sezon 

 

Gruszeńka / Grushenka  

Na podstawie ‘Braci Karamazow’ Fiodora Dostojewskiego, w języku angielskim 

Reżyseria - Rodney Fisher  

Adaptacja, obsada - Jolanta Juszkiewicz  

Muzyka - Max Lyandvert 

Kostium - Jennie Tate  

Światło - Nick Schliepper 

 

 

Dzień M-c Rok Miejsce Teatr Uwagi 

 12 1996 Sydney, Australia Sydney University Premiera 

 

06 - 20 08 1997 Sydney, Australia The Belvoir Street Theatre Sezon teatru 

 

 10 1998 Australia, Adelaide The Adelaide Theatre Company  

 

10 03 1999 Kanbera, Australia Krajowy Festiwal Wielokulturowy  
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KRONIKA / WORKS IN CHRONOLOGICAL ORDER 

 

1996 

Dzień M-c Kraj. Miasto Miejsce Tytuł Premiera(P) 

  

 12 Australia-Sydney Uniwersytet Nowej 

Południowej Walii /NSW/ 

Gruszeńka   

(Grushenka) 

 

(P)j.angielski 

1997 

Dzień M-c Kraj. Miasto Miejsce Tytuł Premiera(P) 

  

06 – 20 08 Australia-Sydney                      The Belvoir Street Theatre Silniejsza, 

Gruszeńka 

(The Stronger, 

Grushenka) 

 

(P)j.angielski 

1998 

Dzień M-c Kraj. Miasto Miejsce Tytuł Premiera(P) 

  

01 - 11 11 Australia-Sydney The Belvoir Street Theatre 

 

Mr Zero 

(Pan Zero) 

 

(P)j.angielski 

 12 Australia-Adelaide                      The Adelaide Theatre 

Company 

Gruszeńka 

(Grushenka) 

 

j.angielski 

1999 

Dzień M-c Kraj. Miasto Miejsce Tytuł Premiera(P)  

 

10 03 Australia-Kanbera Festiwal Wielokulturowy 

The Street Theatre 

 

Gruszeńka 

(Grushenka)  

j.angielski 

 07 Australia-Sydney                      The The Eora Centre Niewinne  

(The Innocents) 

 

(P)j.angielski 

 

 10 Wrocław Teatr K2 Niewinne  

(The Innocents) 

 

j.angielski 

 10 Gdańsk Teatr Wybrzeża Niewinne  

(The Innocents) 

 

j.angielski 

27 10 Łódź Uniwersytet Łódzki Katedra 

Studiów Brytyjskich i Krajów 

Wspólnoty Brytyjskiej 

 

Niewinne  

(The Innocents) 

j.angielski 
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2000 

Dzień M-c Kraj. Miasto Miejsce Tytuł Premiera(P) 

  

 08 Szkocja-Glasgow Międzynarodowy Festiwal  

The Threads 

Niewinne  

(The Innocents) 

 

j.angielski 

  Australia-Sydney Festiwal Wielu Kultur  

 

Bruno Schulz 

Happening 

 

j.angielski 

2001 

Dzień M-c Kraj. Miasto Miejsce Tytuł Premiera(P)  

 

15 - 27 05 Australia-Sydney The Fig Tree Theatre Kobiety zesłane na 

kolonię karną. 

(Convict Women - 

Lifetime Exile) 

 

(P)j.angielski 

2002 

Dzień M-c Kraj. Miasto Miejsce Tytuł Premiera(P) 

  

19 05 Australia-Sydney Konsulat Rzeczpospolitej 

Polskiej 

 

Matka (The Mother 

Again) 

(P)j.angielski 

03 – 07 07 Australia-Sydney Randwick Instytut Literacki Judyta, jaka była 

(Judith as she was) 

 

(P)j.angielski 

 

17 - 25 08 Szkocja-Edynburg Międzynarodowy Festiwal 

Sztuki ‘Fringe’ 

Matka (The Mother 

Again) 

 

j.angielski 

 

17 - 25 

 

08 

Szkocja-Edynburg Międzynarodowy Festiwal 

Sztuki ‘Fringe’ 

Kobiety zesłane na 

kolonię karną. 

(Convict Women -

Lifetime Exile) 

 

j.angielski 

28 08 Szwecja-

Sztokholm 

Teatr Rosenlundsteatern Matka (The Mother 

Again) 

 

j.angielski 

2003 

Dzień M-c Kraj. Miasto Miejsce Tytuł Premiera(P)  

 

  Australia-Kanbera Ambasada Rzeczpospolitej 

Polskiej 

Matka (The Mother 

Again) 

 

j.angielski 

  Australia-

Melbourne  

Uniwersytet Monash Matka (The Mother 

Again) 

 

j.angielski 
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2004 

Dzień M-c Kraj. Miasto Miejsce Tytuł Premiera(P) 

  

14 08 Australia-Sydney Randwick Instytut Literacki  

Festiwal Angels & Vampires  

Matka, Judyta, jaka 

była, Kobiety 

zesłane na kolonię 

karną 

(The Mother Again, 

Judith as she was, 

Convict Women) 

 

(P)j.angielski 

09 11 Polska-Poznań Uniwersytet im. Adama 

Mickiewicza 

Międzynarodowy Konkurs 

Verba Sacra 

 

Judyta, jaka była 

(Judith as she was) 

j.angielski 

2005 

Dzień M-c Kraj. Miasto Miejsce Tytuł Premiera(P)  

 

05 - 21 05 Australia-Sydney The Cat and Fiddle Hotel 

Theatre, Balmain 

Matka (The Mother 

Again) 

 

j.angielski 

17 09 Australia-Sydney Randwick Town Hall Kobiety zesłane na 

kolonię karną. 

(Convict Women -

Lifetime Exile) 

 

j.angielski 

15 12 Australia-Sydney The Stables Theatre Ellida (P)j.angielski 

 

2006 

Dzień M-c Kraj. Miasto Miejsce Tytuł Premiera(P) 

 

12 - 14 02 Australia-Kanbera Festiwal Wielu Kultur,  

The Street Theatre 

Judyta, jaka była 

(Judith as she was) 

j.angielski 

 

 

24, 30 03 Polska-Warszawa Konkurs na wystawienie 

Polskiej Sztuki Współczesnej  

Muzeum Etnograficzne 

 

Książka (P)j.polski 

 

 

25 03 Polska-Warszawa Konkurs na wystawienie 

Polskiej Sztuki Współczesnej  

Klub Le Madamme 

 

Książka j.polski 

 

 

04 - 09 04 Polska-Rumia Konkurs na wystawienie 

Polskiej Sztuki Współczesnej  

Dworek pod Lipami 

 

Książka j.polski 

 

 

23 08 Polska-Warszawa Międzynarodowy Festiwal 

Hajdpark 

Ellida j.angielski 
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26 09 Ukraina-Kijów Międzynarodowy Festiwal 

Monodramów Maria 

Ellida j.angielski 

 

 

29 09 Ukraina-Lwów Lwowski Uniwersytet 

Narodowy im. Iwana Franki 

Judyta, jaka była 

(Judith as she was) 

j.angielski 

 

 

11 11 Niemcy-Kiel Międzynarodowy Festiwal 

Monodramów Thespis 

Ellida  

j.angielski 

 

17 11 Polska-Wrocław Międzynarodowy Festiwal 

Monodramów Wrostja 

 

Ellida j.angielski 

 

2007 

Dzień M-c Kraj. Miasto Miejsce Tytuł Premiera(P)  

 

17 09 Armenia-Erewań Międzynarodowy Festiwal 

Armmono Szekspir Solo 

 

desdeMONA (P)j.angielski 

 

24 10 Polska-Warszawa IQ Qultura Powrót Matki 

(The Mother Again) 

 

j.angielski 

15 12 Polska-Warszawa Re:wizje Festiwal Sztuki 

Niezależnej 

 

desdeMONA j.angielski 

 

2008 

Dzień M-c Kraj. Miasto Miejsce Tytuł Premiera(P) 

 

18 05 Albania-Korce Międzynarodowy Festiwal 

Albamono 

 

desdeMONA j.angielski 

 

27 06 Macedonia-Bitola Międzynarodowy Festiwal 

Monodramów 

 

desdeMONA j.angielski 

 

08 05 Polska-Gliwice Międzynarodowy Festiwal 

Inspiracje 

Po trzęsieniu ziemi. 

(After the 

Earthquacke) 

 

(P)j.angielski 

 

31 05 Ukraina-

Drohobycz 

Międzynarodowy Festiwal 

Bruno Schulza ARKA 

Judyta, jaka była 

(Judith as she was) 

 

j.angielski 

 

24, 25 10 Rumunia-Kluż 

Napoka 

Man.In.Fest. Teatry 

Eksperymentalne 

 

desdeMONA j.angielski 

27 11 Ukraina-

Chmielnicki 

Międzynarodowy Festiwal 

Vildunja 

 

desdeMONA j.angielski 

  Polska-Warszawa Basen Artystyczny Matka (The Mother 

Again) 

 

j.angielski 

 

 



25 

2009 

Dzień M-c Kraj. Miasto Miejsce Tytuł Premiera(P)  

 

5, 6, 8 03 Polska-Warszawa Związek Artystów Scen 

Polskich ZASP 

 

PentheMurder (P)j.angielski 

 

 03 Polska-Kraków Festiwal Teatrów OFF Epizod 

 

desdeMONA j.angielski 

22 11 Polska-Nowa Sól Festiwal Spotkania Teatralne 

Teatr Terminus a Quo 

Matka (The Mother 

Again) 

 

j.angielski 

25 07 Polska-Zakopane Zakopiańskie Lato Teatralne desdeMONA j.angielski 

 

11 09 Polska-Warszawa Dom Kultury Praga Kobiety zesłane na 

kolonię karną. 

(Convict Women -

Lifetime Exile) 

 

j.angielski 

29, 30 10 Polska-Warszawa Dom Kultury Praga Judyta, jaka była 

 

(P)j.polski 

08, 09 11 Polska-Warszawa Dom Kultury Praga Judyta, jaka była j.polski 

 

14, 15 12 Polska-Warszawa Dom Kultury Praga Judyta, jaka była 

 

j.polski 

2010 

Dzień M-c Kraj. Miasto Miejsce Tytuł Premiera(P) 

  

25, 26 01 Polska-Warszawa Dom Kultury Praga Judyta, jaka była 

 

j.polski 

19 03 Polska-Warszawa Dom Kultury Praga Matka (The Mother) (P)j.angielski 

 

27 03 Polska-Kraków Festiwal Teatrów OFF Epizod Matka (The Mother) j.angielski 

 

19 04 Polska-Warszawa Dom Kultury Praga PentheMurder j.angielski 

 

10 05 Polska- Łódź Teatr Mały Kobiety zesłane na 

kolonię karną. 

(Convict Women -

Lifetime Exile) 

 

j.angielski 

 

 

 

22, 23, 

25 

05 Francja-Lyon Europejskie Spotkania 

Teatralne Europe&Cies 

Le Théâtre les Asphodeles 

 

desdeMONA j.angielski 

 

 

17 06 Polska-Toruń  Uniwersytet im. Mikołaja 

Kopernika 

Kobiety zesłane na 

kolonię karną. 

(Convict Women -

Lifetime Exile) 

 

j.angielski 
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23 06 Rosja-Smoleńsk Międzynarodowy Festiwal 

Teatru-Smoleńska Arka, Teatr 

Dramatyczny im. Griboedova 

 

desdeMONA j.angielski 

 

 

03 07 Polska-Zakopane Zakopiańskie Lato Teatralne Matka (The Mother) j.angielski 

 

13 07 Luksemburg Międzynarodowy Festiwal 

Fundamental 

 

desdeMONA j.angielski 

26, 27 07 Polska-Warszawa Dom Kultury Praga PentheMurder j.angielski 

 

10 12 Polska-Wołomin Muzeum Nałkowskich Salon Zofii 

Nałkowskiej 

(P)j.polski 

 

2011 

Dzień M-c Kraj. Miasto Miejsce Tytuł Premiera(P) 

  

06, 07 01 Polska-Warszawa Dom Kultury Praga Salon Zofii 

Nałkowskiej 

j.polski 

 

 

12, 13 03 Polska-Warszawa Dom Kultury Praga Salon Zofii 

Nałkowskiej 

j.polski 

 

 

15 03 Polska-Warszawa Muzeum Marii Dąbrowskiej Salon Zofii 

Nałkowskiej 

j.polski 

 

 

16 03 Polska-Warszawa Główna Biblioteka m.st. 

Warszawy 

Salon Zofii 

Nałkowskiej 

j.polski 

 

 

23 03 Polska-Warszawa Wiosna na Rakowcu Salon Zofii 

Nałkowskiej 

j.polski 

 

 

14, 15 04 Polska-Warszawa Dom Kultury Praga PentheMurder j.angielski 

 

20 04 Kosowo-Peja Międzynarodowy Festiwal 

MonoAkt 

PentheMurder j.angielski 

 

 

20, 21, 

22 

05 Francja-Lyon Międzynar.Spotkania Teatralne 

Europe&Cies 

Le Théâtre des Marronniers 

 

PentheMurder j.angielski 

 

24 05 Francja-Lyon Międzynar.Spotkania Teatralne 

Europe&Cies 

Salle Rameau 

 

Matka (P) j.polski 

 

 

01 06 Rumunia-Sibiu Międzynarodowy Festiwal 

Teatralny SIBFEST 

desdeMONA j.angielski 

 

 

02 06 Rumunia-Sibiu Międzynarodowy Festiwal 

Teatralny SIBFEST 

PentheMurder  

j.angielski 

 

16 09 Słowacja-Trencin Międzynarodowy Festiwal  

Sam na Scenie 

PentheMurder j.angielski 
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20 09 Izrael-Jerozolima Międzynarodowy Festiwal 

Vertical 

 

desdeMONA j.angielski 

28, 29 10 Luksemburg NeuMunster Art Centre Maria Skłodowska 

Curie: the Book of 

Genesis 

 

(P) 

j.angielski 

 

 

26 11 Polska-Warszawa Politechnika Warszawska, Aula 

Wydziału Fizyki 

Maria Skłodowska 

Curie: the Book of 

Genesis 

j.angielski 

 

 

10 12 Belgia-Bruksela Hotel Savoy Maria Skłodowska 

Curie: the Book of 

Genesis 

j.angielski 

 

 

15 12 Francja-Paryż   UNESCO Główna Siedziba Maria Skłodowska 

Curie: the Book of 

Genesis 

j.angielski 

 

 

2012 

Dzień M-c Kraj. Miasto Miejsce Tytuł Premiera(P) 

  

25 01 Fujairah Emiraty 

Zjednoczone  

Międzynarodowy Festiwal 

Monodramu Fujairah. Dibba 

 

desdeMONA j.angielski 

 

30,31,01 05 / 

06 

Francja-Lyon Międzynar.Spotkania Teatralne 

Europe&Cies 

Le Théâtre des Marronniers 

 

Judyta, jaka była 

(Judith as she was) 

j.polski 

j.francuski 

 

16 06 Osetia-

Władykaukaz 

‘U Larysy Gergijewny’ 

Opera Narodowa 

Matka, desdeMONA j.polski 

j.angielski 

 

23, 24 07 Polska-Sopot Scena Letnia Teatru BOTO Matka, The Mother j.polski 

j.angielski 

26 07 Polska-Lubiatowo Międzynarodowy obóz 

antyatomowy 

 

Matka (The Mother) j.angielski 

 

22 09 Polska-Zbłudza Galeria Stowarzyszenia 

Artystów ‘Fabs’ 

 

Matka j.polski 

 

09 10 Karabach-

Stepanakert 

Międzynarodowy Festiwal 

ArmMono 

desdeMONA j.angielski 

 

 

11 10 Rosja-Moskwa Międzynarodowy Festiwal 

SOLO 

 

desdeMONA j.angielski 

25 10 Rosja-Kaliningrad Muzeum Sztuki Judyta, jaka była 

(Judith as she was) 

j.angielski 

 

2013 

Dzień M-c Kraj. Miasto Miejsce Tytuł Premiera(P) 

 

06 01 Polska-Warszawa Galeria na Freta Matka j.polski 

 

14 01 Kazachstan-Almaty Teatr ARTiSZOK desdeMONA j.angielski 
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18 01 Kazachstan-Almaty Teatr ARTiSZOK Salon Zofii 

Nałkowskiej 

j.polski 

 

 

26 x2 01 Iran-Teheran Międzynarodowy Festiwal 

Teatralny Fadjr 

 

desdeMONA j.angielski 

 

27 x2 01 Iran-Teheran Międzynarodowy Festiwal 

Teatralny ‘Fadjr’ 

desdeMONA j.angielski 

 

 

18 05 Karabach-

Stepanakert 

Państwowy Instytut Teatru i 

Filmu w Erewaniu 

 

Matka j.polski 

 

26 07 Polska-Poznań Uniwersytet im.  Mickiewicza. 

XIV Kolokwium 

Międzynarodowego 

Towarzystwa Studiów Teatru 

Średniowiecznego 

 

Cunegundis Ducissa 

Cracoviae 

(P) j.polski 

22 09 Polska-Wejherowo Filharmonia Kaszubska Rybacy Dziś (P) j.polski 

kaszubski 

07, 08 10 Polska-Warszawa Mazowieckie Centrum Kultury FAUST_XXI (P) j.polski 

 

14 10 Polska-Wejherowo Filharmonia Kaszubska FAUST_XXI j.polski 

 

2014 

Dzień M-c Kraj. Miasto Miejsce Tytuł Premiera(P)  

 

24 01 Emiraty 

Zjednoczone- 

Fujairah  

Międzynarodowy Festiwal 

Monodramu Fujairah 

Kobiety zesłane na 

kolonię karną. 

(Convict Women -

Lifetime Exile) 

 

j.angielski 

 

 

 

13 03 Polska-Warszawa Fundacja Primus Cunegundis Ducissa 

Cracoviae 

j.polski 

 

 

05 07 Polska-Warszawa Kościół Wniebowzięcia NMP, 

Stare Miasto 

Cunegundis Ducissa 

Cracoviae 

j.polski 

 

 

16 07 Polska-Łomnica 

Zdrój 

Dom Wczasowy Nad Potokiem Cunegundis Ducissa 

Cracoviae 

j.polski 

 

 

24 07 Polska-Warszawa Zakon Dominikanów Służew 

nad Dolinką 

Cunegundis Ducissa 

Cracoviae 

 

j.polski 

 

03 08 Polska-Radzyń 

Podlaski 

Międzynarodowe Dialogi 

Teatralne 

 

Matka j.polski 

 

19 09 Polska-Słupsk  Nowy Teatr Witkacomania Matka j.polski 

 

22 09 Polska-Zbuczyn Dom Kultury Cunegundis Ducissa 

Cracoviae 

 

j.polski 
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2015 

Dzień M-c Kraj. Miasto Miejsce Tytuł Premiera(P) 

  

17 01 Polska-Zielona 

Góra 

Galeria Artystów  

 

Cunegundis Ducissa 

Cracoviae 

 

j.polski 

 

18 01 Polska-Zielona 

Góra 

 

Galeria Artystów 

 

Matka j.polski 

19 02 Polska-Warszawa Spółdzielnia Mieszkaniowa 

Koło 

Cunegundis 

Ducissea Cracoviae 

 

j.polski 

 

02 03 Polska-Kielce Teatr im. Stefana Żeromskiego Matka j.polski 

 

13 05 Rosja-Petersburg Teatr Interierny Matka j.polski 

 

16 05 Rosja-Archangielsk Biblioteka 

Archangielska Dobrolubova 

 

Matka j.polski 

 

29, 30 06 Francja-Lyon 

Saint-Etienne 

Konsulat Rzeczpospolitej 

Polskiej 

Emigracje1918 

_Reemigracje1945 

j.polski 

 

 

01 08 Polska-Radzyń 

Podlaski 

 

Międzynarodowe Dialogi 

Teatralne 

Cunegundis Ducissa 

Cracoviae 

j.polski 

06 08 Bułgaria-Warna Międzynarodowy Festiwal 

Monodramu 

 

Matka (The Mother) j.angielski 

 

19, 20 08 Brazylia-Brasilia Międzynarodowy Festiwal 

Teatralny Cena 

Contemporanea 

 

Matka (The Mother) j.angielski 

j.portugalski 

 

14 09 Malta-Gozo Uniwersytet Maltański  Wyklad j.angielski 

 

18 09 Rosja-

Petrozawodzk 

Dni Polskie Biblioteka Główna 

Karelii 

 

Matka j.polski 

24 09 Armenia-

Yeghegnadzor 

 

Uniwersytet Gitelik Matka j.polski 

  Armenia-

Yeghegnadzor 

Uniwersytet Gitelik Tożsamość utkana w 

dywanach 

 

(P)ormiański 

18 10 Armenia-Erewań Państwowy Instytut Teatru i 

Filmu 

 

Matka j.polski 

06 11 Polska-Gdańsk Festiwal Monodramów 

MonoBlok 

 

Matka j.polski 

24 11 Finlandia-Helsinki Teatr Alekssandryjski Salon Zofii 

Nałkowskiej (Saloon 

of Zofia Nalkowska) 

 

j.angielski 

 



30 

2016 

Dzień M-c Kraj. Miasto Miejsce Tytuł Premiera(P)  

 

15 02 Polska-Zielona 

Góra 

Zielonogórski Ośrodek Kultury 

Hydro(za)gadka  

 

Matka j.polski 

29 06 Polska-Warszawa Związek Artystów Scen 

Polskich ZASP 

 

Emigracje1918. 

Reemigracje1945 

j.polski 

02 07 Polska-

Nikiszowiec   

Muzeum Historii Katowic Emigracje1918. 

Reemigracje1945 

 

(P) j.polski 

25 08 Niemcy-Berlin Międzynarodowy Festiwal 

Origins 

Kobiety zesłane na 

kolonię karną. 

(Convict Women -

Lifetime Exile) 

 

j.angielski 

17, 18 09 Francja-Saint-

Etienne 

Muzeum Kopalnia (Musée de 

la Mine) 

Emigracje1918. 

Reemigracje1945 

 

j.polski 

j.francuski 

23 09 Polska-Wyszków Spotkania Teatralne 

 

Matka j.polski 

25, 26 11 Hiszpania-Oruña Międzynarodowy Festiwal 

Mujeres Que Cuentan 

desdeMONA j.angielski 

j.hiszpański 

 

10 12 Suwałki-Polska Międzynarodowy Festiwal 

Monodramów 

 

Matka j.polski 

2017 

Dzień M-c Kraj. Miasto Miejsce Tytuł Premiera (P)  

 

06 03 Armenia-Erewań Państwowy Instytut Teatru i 

Filmu 

 

desdeMONA j.angielski 

15 03 Armenia-Gyumri Państwowy Instytut Teatru i 

Filmu 

 

desdeMONA j.angielski 

04 04 Armenia-Wanadzor Państwowy Instytut Teatru i 

Filmu 

 

desdeMONA j.angielski 

15 06 Polska-Wsola Muzeum im.W. Gombrowicza, 

Festiwal Apetyt na 

Gombrowicza 

 

Matka j.polski 

29, 30, 

31 

08 Polska-Warszawa  Związek Artystów Scen 

Polskich ZASP 

 

Kobiety Karamazow 

(duo) 

(P) j.polski 

29 09 Francja-Lyon  Międzynarodowy Festiwal 

‘Les Cithemuses’ 

Le Théâtre de Kantor 

 

Odyseja Śląska 

(Odyssée silésienne) 

(P) j.polski 

j.francuski 
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30 09 Francja-Lyon  Le Théâtre des Asphodeles Odyseja Śląska 

(Odyssée silésienne) 

 

j.polski  

j.francuski 

 

08 10 Mongolia-Ulan 

Bator  

Międzynarodowy Festiwal 

Monodramów 

 

Kobiety Karamazow  j.polski 

(solo) 

 

22, 23, 

24 

10 Polska-Warszawa Związek Artystów Scen 

Polskich ZASP 

 

Kobiety Karamazow  j.polski (duo) 

10 11 Polska-Kraków Krakowskie Forum Kultury Odyseja Śląska j.polski 

 

07 12 Polska-Warszawa Instytut Teatralny im 

Zbigniewa Raszewskiego 

 

Odyseja Śląska j.polski 

2018 

Dzień M-c Kraj. Miasto Miejsce Tytuł Premiera(P) 

 

05 - 30       04 Słowacja-Nitra           ZUS Szkoła Artystyczna                Król Bela IV  

(Kral Belo IV)          

(P)j.słowacki 

 

 

01 – 15      05 Słowacja - Bańska 

Bystrzyca 

Wyzsza Szkoła Teatralna                Król Bela IV  

(Kral Belo IV)          

(P)j.słowacki 

 

 

18 – 26      06 Francja-Arras Theatre la Ruch Odyseja Śląska 

(Odyssée silésienne) 

  

j.polski  

j.francuski 

 

 06 Francja-Lens Theatre Colisee Odyseja Śląska 

(Odyssée silésienne) 

 

j.polski  

j.francuski 

 

 06 Francja-Lewarde Musee de la Mine            Odyseja Śląska 

(Odyssée silésienne) 

       

j.pololski 

j.francuski 

 

  Polska-Warszawa          Piwnice Marysieńki            Cunegundis Ducissa 

Cracovia 

 

j.polski 

 

  Polska-Warszawa          Piwnice Marysieńki            Kobiey Karamazow 

 

j.polski 

 08 Polska-Warszawa          Piwnice Marysieńki            Matka j.polski 

 

05, 06 10 Kazachstan-Almaty       Teatr ARTiSZOK                         Matka j.polski 

10, 11 10 Kazachstan-Almaty       

 

Teatr ARTiSZOK                         Szewcy (P) j.rosyjski 

16 11 Polska-Nowa Sól           Teatr Terminus A Quo Odyseja Śląska         j.polski 

 

2019 

Dzień M-c Kraj. Miasto Miejsce Tytuł Premiera(P) 

 

07 04 Polska-Kraków Piwnica pod Baranami Kobiety Karamazow 

 

j.polski 

(solo) 

07-08 06 Kazachstan-Almaty Transforma Matka (P) j.rosyjski 
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03, 04 08 Ukraina-Łuck Teatr Harmider Matka (P) 

j.ukraiński 

 

11 10 Francja-Harnes Jean Prevert Cultural Centre Bajończycy_ 

Apel o Pamięć 

 

j.polski 

j.francuski 

 

08, 09 12 Polska-Warszawa Piwnice Marysieńki Rozmowy Artaksesa i 

Ewandra     

 

(P) 

j.staropolski 

28 12 Polska-Opinogóra Muzeum Romantyzmu Kobiety Karamazow         j.polski 

(solo) 

 

2020  

Dzień M-c Kraj. Miasto Miejsce Tytuł Premiera(P) 

 

29 07 Polska Teatr online Dialog Śmierci (w 

Ogrodzie Rajskim) 

 

(P) j.polski 

19 09 Polska. Słupsk Międzynarodowy Festiwal 

Witkacy pod Strzechy 

Matka j.polski 

 

 

05 10 Francja. Vimy, 

Arras 

Teatr online Bajończycy.Apel 

Bayonnais.Memoire 

(P) j.polski, 

j.francuski 

 

2021 

Dzień M-c Kraj. Miasto Miejsce Tytuł Premiera(P) 

 

18, 19 09 Polska. Zatonie / 

Zielona Góra 

Kompleks pałacowo-parkowy Wanda Immortalis. 

Misterium 

Wersja plenerowa - 

obsada 9 

(P) j.polski 

 

25 09 Ukraina. Łuck Teatr Lalek Wanda Immortalis. 

Misterium 

Wersja na scenie - 

obsada 2 

(P) j.polski 

02 10 Ukraina. Łuck Katedra sw Piotra i Pawła / 

podziemia 

Dialog Śmierci (w 

Ogrodzie Rajskim) 

spektakl na zywo  

(P) j.polski 

 

 

 

 

 



33 

REZYDENCJA ARTYSTYCZNA TEATRU KROPKA THEATRE 

ARTIST IN RESIDENCY 

Teatr Kropka Theatre gości jednego artystę teatru z zagranicy lub zaprasza artystę z Polski za granicę. Czas 

rezydencji od tygodnia do czterech tygodni. Rezydencja zakłada intensywne działanie artysty z mentorem i 

instytucjami kultury tak, aby po zakończeniu rezydencji artysta mógł kontynuować rozwój twórczy projektu i 

jego prezentacje. 

Kropka Theatre invites one artist annualy either from other country to Poland or from Poland to other country 

abroad. Residency supplies accommodation, studio, mentoring in theatre arts for a period from one to four weeks 

of time. The outcome can be used in further creative development. 

2019 

Rezydencja we Francji, miasto Arras 

Artysta: Cezary Molenda z Zielonej Góry, Polska 

Dziedzina – teatr / taniec 

Temat – Pierwsza Wojna Światowa, la Targette 

 

Residency in France, city Arras 

Artist: Cezary Molenda from Zielona Gora, Poland. 

Theatre / Dance 

The theme of residency – World War One, la Targette. 

 

2020 

Rezydencja w Polsce, miasta Warszawa – Słupsk 

Artysta: Anasstasiya Aldabergenova z Almaty, Kazachstan 

Dziedzina - teatr 

Temat – S.I. Witkiewicz, ‘Matka’ oczami jej syna, Leona granego przez kobietę 

Z powodu Covid19 rezydencja 2020 została wstrzymana. 

 

Residency in Poland, city Warsaw and Slupsk, 

Artist: Anasstasiya Aldabergenova from Almaty, Kazakhstan. 

Theatre 

The theme – S.I.Witkiewicz, ‘The Mother’ interpreted by her son Leon, performed by a female. 

Due to Covid19, the residency in 2020 had to be suspended. 
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LISTA KRAJÓW PREZENTUJĄCYCH TEATR KROPKA THEATRE 

Countries of Kropka Theatre presentations / creating new works / workshops 

Kraj / Country Miasto / City Rok / Year 

Australia Sydney, Kanbera, Melbourne 1997 – 2007 

Albania Korce 2008 

Armenia Erewań 2007, ‘15, ‘17 

 Yeghegnadzor 2015 

 Giumri Wanadzor 2017 

Belgia Bruksela 2011 

Brazylia Brasilia 2015 

Bułgaria Warna 2015 

Emiraty Zjednoczone Fujairah 2012, ‘14 

Francja Lyon 2010,‘11, ‘13, ‘15,‘16,’17 

 Paryż   2011 

 Saint Etienne 2016 

 Arras, Lens, Lewarde 2018 

 Lievin, Harnes 2019 

 Arras, Vimy 2020 

Finlandia Helsinki 2015 

Hiszpania Oruña  2016 

Iran Teheran 2013 

Izrael Tel Aviv 2010 

 Jerozolima 2011 

Karabach Stepanakert 2012, ‘13 

Kazachstan Almaty 2013, ’18, ‘19 

Kosowo Peja 2011 

Luksemburg Luksemburg 2010. ‘11 

Macedonia Bitola 2008 

Malta Victoria 2015 

Niemcy Kiel 2006 

 Berlin 2016 

Osetia Władykaukaz 2012 

Polska Miasta i prowincje 2008 – 2020 

Rumunia Kluż Napoka 2008 

 Sibiu 2011 

Rosja Smoleńsk 2010 

 Moskwa Kaliningrad 2012 

 Petersburg Archangielsk Petrozawodzk 2015 

Szkocja Glasgow 2000 

 Edynburg 2002 

Słowacja Trencin 2009 

 Nitra, Banska Bystrzyca 2018 

Szwecja Sztokholm 2002 

Ukraina Kijów Lwów Chmielnicki Drohobycz 2008 

 Łuck 2019, 2021 

Uzbekistan Taszkient 2022 

 

 



35 

Państwowa Wyższa Szkoła Teatralna wydz. Aktorski 

Dyplom Villa dei Misteri, reż. Bogusław Kierc. Wrocław 

Academy of Theatrical Arts / Drama, Diploma 

  

 

 
Foto: Archiwa PWST 
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ZAPOWIEDZI. RECENZJE / REVIEWS 

1997 

GRUSHENKA, THE STRONGER 

GRUSZENKA, SILNIEJSZA 

 

Sydney Morning Herald, by Colin Rose 

August Strindberg’s The Stronger – first up in Kropka Theatre’s double bill of short plays – marks the directing 

debut of Gosia Dobrowolska, an actor best known for her appearances in the films of Paul Cox. Madame X (Natalia 

Novikova) encounteres Mademoiselle Y (Jolanta Juszkiewicz) moping over a beer.  

The two women are intimately linked: they are wife and mistress to the same man. ‘Your soul crept into mine like 

a worm into an apple’ – says X of Y – who remains silent throughout their meeting. X’s remark is not only the 

inspiration for the play’s design, it’s also the crux of Strindber’s argument: the wife regains the husband’s 

affections by becoming more like the mistress.  

How many women would accept that proposition? Strindberg’s wife, for whom the adulterous author wrote the 

play, did not: she left him. Grushenka is a fragment from Dostoyevsky’s novel The Brothers Karamazov, direction 

by Rodney Fisher. ‘Do I love that man?’ – asks Grushenka (Juszkiewicz) summing up the nature of her crisis. 

Grushenka is much more elliptical piece of writing than The Stronger. Grushenka eschews the naturalism of the 

Strindberg play and it’s this, I think, that makes it the more revealing psychological portrait: more of Grushenka’s 

inside is on the outside. 

Formally, too, there’s an interesting distinction between the two works. The Strindberg play demonstrates that 

simply having another person on stage, even if she says nothing, creates the conflict that makes for involving 

theatre. Thus it raises the bar for Grushenka, challenging Fisher and Juszkiewicz to make something truly dramatic 

from a solo performance. 

Their success owes a lot to Juszkiewicz’s beautifully modulated performance. She’s a striking looking woman, 

particularly, as she is there, when lit by candlelight. But it’s her bravura acting that really captures the gradations 

of light and shade as her persona waver between spiteful bitch and beaten dog. 

These are slight works by Strindberg and Dostoyevsky. Nonetheless, both plays have been produced with 

meticulous attention to detail in every aspect: costume design by Jennie Tate, lighting by Nick Schliepper and 

music by Max Lyandvert 

 

Sydney Morning Herald, by Pamela Payne 

At Belvoir St, the new Kropka Theatre presents two short plays: Strindberg’s The Stronger dir by Gosia 

Dobrowolska and Grushenka, adapted from Dostoyevski’s Brathers Karamazow dir by Rodney Fisher. The’re 

superbly sculpted productions. In their very different ways, each catches a woman at a moment of crisis. 

Strindberg’s Madame X (Natalia Novikova) simpers her brutal revenge on her husband’s discarded lover, and 

leaves the stage triumphant. For tormented Grushenka (Jolanta Juszkiewicz), awaiting the dangerous lover of her 

girlhood, there is no resolution. 

Both performances are sharp – an evening of intensely sustained theatre. 
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By John McCallum, The Australian 

A new company with a consciously European flavor, Kropka Theatre, launches itself with a program 

of two short pieces by two great misogynists, A. Strindberg and F. Dostoyevsky. These men’s neurotic 

obsession with the danger of women was the source of some extraordinarily powerful writing, which 

in their time treated what now looks like women’s perfectly normal inner lives as a type of 

psychopathology. 

Gosia Dobrovolska’s production of Strindberg’s The Stronger has some fine moments but it 

unbalances the play. The silent Madmoiselle Y, here with her back to us is never allowed the strength 

and power that makes Madame X’s final victory over her so effective. In this production Mme X 

(Natalia Novikova) is the stronger from the outset. 

Rodney Fisher’s Grushenka adapted from The Brother’s Karamazov, is an equally intense study of a 

woman abject when confronting her man. Jolanta Juszkiewicz, playing a woman, who has grown to 

love her tears, is a passionate performer with an eastern European training that reveals itself in finely 

detailed, intimate acting of great quality. 
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GRUSHENKA 
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Foto: Gerald Clarkso 
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Foto: Ian Wilkinson 
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THE STRONGER / SILNIEJSZA 

 

Foto: Ian Wilkinson 
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1998 

Mr ZERO  

PAN ZERO 

 

Sydney Morning Herald’98, by James Waites 

Innovation takes different form depending on the era. Elmer Rice’s 1923 play, The adding machine was forged 

with visionary instinct – indeed, born hastily and passionately from a dream - and captures the moment when 

realism in the American theatre was challenged by the European influence of Expressionism. 

Kropka Theatre’s Jolanta Juszkiewicz has reworked the play for today. As Mrs Zero, she shares the stage with 

Paul Hanlon and John Adam, a godlike creature, who reveato Mr Zero the pattern of his cowardice and moral 

decline. 

We discover Mr Zero is a human archetype on the devolution of the human spirit of the centuries. A 

wonderfully modern theme. Here we have a man challenged by the repetitive meaningless of technology, of 

work reduced to automaton-like duties and the damage this causes at home. 

Juszkiewicz writes in program: ‘The focus is on the individual imprisoned by this won deficiencies and 

unwillingness to conquer them. It no longer matters what society and its destructive instincts are doing to Mr 

Zero, it does matter what for and why Mr Zero allows it to go on.’ 

Kropka Theatre is another small group of energetic young companies which recently emerged to give the 

established companies a run for their money. For this production dir Patrick Guerrara brings much energy and 

clarity. The performances are bold, swinging through a whole range of acting demands. 

Steven Brunner’s simple design is highly effective with appropriately stark lighting from Mark Truebridge.  

 

Tłumaczenie fragmentu - Teatr Kropka Theatre to kolejna grupa energetycznych młodych, którzy wyłaniają się 

prezentując niezależnie z własnych funduszy. Spektakl jest odważny, przechodzi gamę wyzwań aktorskich, 

prosta scenografia bardzo efektywna z odpowiednio silną grą światła.  

 

Colin Rose, Sydney Morning Herald’98 

This weekend is your last chance to catch Mr Zero. With just its second production, Kropka Theatre 

has established itself as one of the classiest small companies around. Acting, direction and design are 

all on an impeccably high standard in the Calvinisque story of an office worker who goes berserk. 

 

Tłumaczenie - W ten weekend ostatnia szansa obejrzenia Mr Zero. Ze swoją dopiero drugą produkcją, Teatr 

Kropka Theatre rozpoznawany jest za jeden z niewielu wśród teatrów kameralnych o najwyższej klasie. 

Wykonanie, reżyseria i scenografia są na nienagannie wysokim poziomie w tej kalwinistycznej historii 

urzędnika, który oszalał. 
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1999 

GRUSHENKA  

 

AUSTRALIA, KANBERA, 10 MARCA 1999 

Theatre criticism and commentary by Frank McKone, Canberra, Australia. © Frank McKone, Canberra 

Canberra National Multicultural Festival at The Street Theatre Studio March 10-13, 1999, 7.30pm. 

Grushenka adapted by Rodney Fisher from F.Dostoyevski's novel The Brothers Karamazov.  Kropka Theatre: solo performer 

Jolanta Juszkiewicz directed by Rodney Fisher.   

In this brief 30 minute etude polonaise, Polish actress Jolanta Juszkiewicz plays on the white keys of anger and the black 

keys of despair with equal precision, but I found that Rodney Fisher's attempt to encapsulate Dostoyevski's character 

Grushenka fails to match the drama of a Chopin study.  

Without the full context of the novel and without Dostoyevski's objective slightly sardonic authorial tone, this snippet of 

Grushenka's conflicted feelings as she waits to face again the man who has seduced her - Does she love him? Or might she 

kill him? - leaves not only her situation unresolved, but ours in the audience as well.  We wanted to thank the performer 

for her undoubtedly sincere and skilful effort, yet hesitated because the script did not give us a frame for clearly 

understanding the picture of this woman. 

If Chopin's etudes are complete within themselves, then this script seems to need an image of Dostoyevski watching his 

misogynist creation with the contempt that one imagines he had for his real-life admirer Apollinaria Suslova, who refused 

to accept that "Women have but one calling in life - to be housewives and mothers."  This would give us a context within 

which we could see the relevance of presenting Grushenka. Reading matter in the program cannot replace the necessary 

theatrical device. 

Mind you, the crowd in The Street foyer waiting to go into the main theatre meant Juszkiewicz and her audience had to 

cope with considerable background noise - not conducive to such intimate theatre.  The acting held me, nevertheless (but 

bright spotlights on the audience before and after the performance were a serious distraction).  Re-read The Brothers 

Karamazov today, then go to see this meticulously presented character study by Kropka Theatre. 

    

THE INNOCENTS 

NIEWINNE 

 

POLSKA, ŁÓDŹ, 27 PAŹDZIERNIKA 1999 

http://studiabrytyjskie.uni.lodz.pl/pracownie-ka.php 

W latach 2000-2002, Kierownik Zakładu Studiów Brytyjskich i Krajów Wspólnoty Brytyjskiej, prof. dr hab. Krystyna 

Kujawińska Courtney z pomocą mgr Beaty Gradowskiej, na prośbę Ambasady Australii, koordynowała i uczestniczyła w 

międzynarodowym projekcie „Australian Multiculturalism to Poland and Beyond In the Perspective of European 

Integration”, we współpracy z trzema uniwersytetami australijskimi: Australian National Univwersity; University of 

Southern Queensland; Adelaide University. Projekt finansowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa 

Narodowego w Warszawie. Towarzyszyły im specjalne spotkania, prezentujące szeroko rozumianą kulturę Australii.  
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27 października 1999 r. zakład zorganizował występ australijskiego KROPKA Theatre (Sydney). Teatr wystawił 

przedstawienie „The Innocents” („Niewinne”) w skład którego weszły trzy monodramy „Gruszenka”, „Silniejsza” i „Matka”. 

2001 

CONVICT WOMEN LIFETIME EXILE 

KOBIETY ZESŁANE NA KOLONIĘ KARNĄ 

 

AUSTRALIA, SYDNEY, 15-27 MAJA 2001, FIG TREE THEATRE 

 

By Doug Anderson, Sydney Morning Herald 

This commendable production from Kropka Theatre, billed as a séance, pays tribute to the contribution made by 25,000 

convict women, dispatched to the colonies of New South Wales and Van Diemen's Land between 1788 and 1850. Unlike 

the raw realism of Steve Gooch's Female Transport, which made heroines from villains and extracted dogged feminism 

from the most degrading circumstances, it's a collage of contemplations concocted from historical records, diaries and 

letters.   

The director, Anatoly Frusin, imbues it with a sense of spirituality through shimmering images, ethereal lighting shimmering 

images and an overall softness at odds with the harsh experiences examined. Three actors - Angela Bauer, Janine Burchett 

and Jolanta Juszkiewicz - perform the work, contrived by Juszkiewicz using elements of a text by a 19th-century Polish poet, 

A. Mickiewicz.  

Forefather's Eve, written in 1823, manifested a spiritual dialogue between the restless dead and sympathizers who felt that 

ritual communion between the living and the deceased offered a means of exorcising what might nowadays be termed 

"negative vibes".  

There is a hint, too, of Peter Greenaway's short film, Morts De La Seine, in which a parade of the dead - all retrieved from 

the waters of the Seine - offer testimony as to their life and passing. Greenaway's pivotal point, reiterated here, is that the 

contribution of individuals, however trivial or insignificant, nonetheless remains a stitch in the fabric of society generations 

later.  

After six generations, most traces of a person - apart perhaps from their image - have evaporated. But souls and spirit - the 

intangible life essences - persist. And here survival imperatives are writ large. The privations and the treatment meted out 

to the convict women were, by any standards, demeaning and dehumanising.  

"To be honest is the hardest struggle of all," says one of the characters. Women were transported to improve their value. 

There was plenty of work for them and a daunting ratio of males to females. It improved their worth in terms of market 

value only to reduce it in so many other ways - yet there is scarcely a trace of lamentation in the work.  

In its place necessity, resignation and expediency in resorting to trade in sexual favours. Women unable to find honest, 

productive work brokered their elemental self in order to survive and sustain the yearning for home and family. The 

ventilation of their reflections, through sensitive tableaux and a liturgical thread, humanises forgotten souls and reinforces 

an understanding of our past.  

Abundant beauty emerges from despair and the performers bring vibrancy to a range of individuals while resisting the 

usual conventions of characterisation. And it is worth remembering that women are still being shipped here to endure 

unconscionable servitude in the sex industry.  

How far have we come  

since 1788?  
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By Stephen Dunne, City Search 

We were a convict nation once, and if the "lock 'em up and throw away the key" American-style zero tolerance rhetoric so 

popular in the tabloids triumphs, we might well be a convict nation again. Now,  there's a prospect for the 21st century. 

Yet even in the penal system, patriarchy rules. It's always  blokes in chains and men behind bars in popular cultural 

representations of incarceration (camp travesties like Prisoner being the exception that proves the rule).  

This play is based on a literary  collage by Jolanta Juszkiewicz, sourced from historical documents about the thousands of 

woman  transported to this country against their will. Breathing life into these archival tales are Angela Bauer,  Janine 

Burchett and the author, directed by Anatoly Frusin. On paper at least, this would certainly  seem a much better investment 

of your "celebrate Federation" tax dollar than another insipid,  glossily art-directed and utterly meaningless parade.  

• 

Sydney performance: saints and convicts, Fig Tree Theatre, UNSW, May 15-27 

By Keith Gallasch 

A “seance in 14 acts” (that yields the utterances of angels), Convict Women begins eerily and inventively enough before 

settling into a more conventional, illustrative documentary theatre when the women arrive in Australia. Director Anatoly 

Frusin makes admirable use of the performers’ bodies and some especially evocative lighting (Stephen Hawker) to generate 

changing place and mood as the women are cut off from their cultural roots and learn that their terms are in fact life 

sentences. Jolanta Juskiewicz, Angela Bauer and Janine Burchett play the women with simple intensity and an unexpected 

and rarified gentility. The text is over-elaborate, short on the cultural specificity it promises, but rich in detail and incident. 

Transforming historical documents into theatre is always a challenge: this production suggests the need for another level 

of editing and synthesis. 

RealTime issue #43 June-July 2001 © Keith Gallasch; for permission to reproduce apply to realtime@realtimearts.net 

 

 

Media release of the National Trust of Australia (NSW) 

EnergyAustralia National Trust Heritage Award 2002 in Conservation Built/Cultural Heritage 

 

“A highly unusual theatrical performance developed by Kropka Theatre, and submitted by Jolanta 

Juszkiewicz won an award in the conservation category, individual projects. The performance 

introduces the audience to the lives and hardships of convict women in the early colony, through their 

own voices, relayed as if through a medium. This has received excellent reviews, and is s wonderful 

example of bringing heritage to life as an art form.”  

 

Nagroda 2002 EnergyAustralia Dziedzictwo Narodowe - Kultura 
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Foto: Ian Wilkinson. With Angela Bauer, Jolanta Juszkiewicz, Janine Burchett 
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2002 

CONVICT WOMEN LIFETIME EXILE 

KOBIETY ZESŁANE NA KOLONIĘ KARNĄ 

 

SZKOCJA, EDYNBURG, MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL SZTUKI FRINGE 

 

Edinburgh Fringe Festival at Demarco_Rocket@APEX Hotels 

An evocative, one-woman piece performed by Jolanta Juszkiewicz, of serious theatre that succeeded in educating by pulling 

on our heartstrings. The poignant historical lessons learned are associated with the torturous lives led by the women who 

were exiled to New South Wales in 1788 – 1850.  

Based on Jolanta Juszkiewicz on the few accounts written at the time, these tales tell of one particular women’s horrendous 

ordeals, starting from why she was driven to crime in the first place, continuing logically to her journey, arrivals, the 

assignments she had, and then focusing on the enslaving way the women were treated. An intense performance makes 

you feel as though you are re-living every pain with her, aware of the other thousands of now ghostly individuals. 

 

THE MOTHER 

 

Edinburgh Fringe Festival at Demarco_Rocket@APEX Hotels 

By Joyce McMillan, The Scottsman, Edinburgh 

‘A tiny studio theatre, a stage draped in white gauze and great tangles of red wool; a single 

actress, tall and thin in black, with a Kantor-like white mask of a face, delivering a monologue in 

eloquent English; a tiny programme on cheap paper decorated with swirls of red ribbon. Yes, 

even in the unlikely surroundings of a luxury hotel in the Grassmarket, Richard Demarco is back 

on the Fringe again, and this show presented by Kropka Theatre is a classic Demarco experience, 

based on work of Stanislaw Witkiewicz (1885-1939), playwright, director and advocate of the 

“Theatre of Pure Form”. The “form” in this case is the idea of the relationship between mother 

and son, which Witkiewicz portrays as suffocatingly close, completely amoral in its ability to 

survive any evil the son may commit, and absolutely elemental in its power. 

The speaker throughout most of this monologue is the mother, raging, weeping, drinking to 

suppress her knowledge of her son’s crimes and weaknesses. Towards the end, we also seem to 

hear the voice of the son, who reacts to his mother’s death with nothing but relief. 

Jolanta Juszkiewicz gives a quivering intense performance, as both mother and son; and the show 

stands as a brief but rich and enjoyable introduction to the work of an important figure in 

theatre.‘    
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/Tłumaczenie wolne /  

Malutka scena, podrapowana białą gazą i tonami czerwonej włóczki; jedna aktorka, wysoka i 

szczupła ubrana na czarno, z Kantorowską białą maską na twarzy podaje monolog elokwentnym 

angielskim; malutki program na tanim papierze ozdobiony zakręconą czerwoną tasiemką. Tak, 

nawet w nieoczekiwanym wnętrzu luksusowego hotelu przy Grassmarket, Richard Demarco 

powraca do festiwalu Fringe a ten spektakl prezentowany przez teatr Kropka Theatre jest 

klasycznym przykładem doświadczenia Denmarco, na podstawie Stanisława Witkiewicza (1885-

1939), pisarza, reżysera i twórcy ‘Teatru Czystej Formy’.  

Formą w tym wypadku jest koncept relacji między matką a synem, którą Witkiewicz pokazuje, 

jako dusząco bliską, całkowicie amoralną w swojej możliwości przeżycia jakiegokolwiek zła, 

które syn mógłby się dopuścić i całkowicie elementarnej w swojej sile.  

Mówcą przez większość swojego monologu jest matka, wściekająca się, płacząca, pijąca dla 

stłumienia wiedzy o kryminalnych czynach i słabościach swojego syna. Pod koniec, wydaje się 

nam słyszeć głos syna reagującego na śmierć swojej matki z niczym innym jak tylko poczuciem 

ulgi.  

 Jolanta Juszkiewicz daje wstrząsająco intensywne przedstawienie obu 

postaci matki i syna; a spektakl jest krótkim, ale bogatym i wartym 

przeżycia wstępem do dalszego poznania tej ważnej figury w świecie 

teatru. 

 

 

Ewa Turska, Rzeczpospolita 17-08-02 

Trzeba naprawdę kochać teatr, aby przylecieć do Edynburga, aż z Australii 

i na dodatek przywieźć we własnym bagażu wszystkie potrzebne 

dekoracje, kostiumy i rekwizyty. Tak właśnie zrobiła Jolanta Juszkiewicz, aktorka, dyrektor 

artystyczny i producent polsko-australijskiego Teatru Kropka w Sydney. Jolanta Juszkiewicz 

reprezentuje oba kraje, Polskę i Australię. 

 

 

 

Bolesław Taborski, Dialog Listopad’02 

W tym roku zabrakło natomiast w Edynburgu Polaków. Nawet pod egida Demarco wystąpiła 

jedynie utalentowana Jolanta Juszkiewicz w monodramie opartym na Matce Witkacego, 

przywiezionym przez teatr Kropka z Australii. 
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2004 

JUDITH AS SHE WAS 

JUDYTA JAKA BYŁA 

 

POZNAŃ, UNIWERSYTET im. ADAMA MICKIEWICZA 

 

By Dean of the University of Adam Mickiewicz 

‘I have to admit my great admiration for the presentation of 

‘Judith as she was’. Without any knowledge of English 

language, my perception was very clear. Following emotions 

of the actress I experienced a journey of building my own 

interpretation. I have never before experienced such a 

phenomenal penetration.’ 

 

Foto: Ian Wilkinson 
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Foto: Ian Wilkinson. Jolanta Juszkiewicz jako Judyta 

 

/Tłumaczenie wolne/ 

"Muszę przyznać wielki podziw i uznanie dla prezentacji  ‘Judith, jaka była’. Bez znajomości języka 

angielskiego moje postrzeganie i odbiór był bardzo klarowny. Pod wpływem emocji aktorki doznałem podróży 

budowania własnej interpretacji. Nigdy wcześniej nie doświadczyłem tak fenomenalnej penetracji ". Rektor 

Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu po ogłoszeniu wyników IV Międzynarodowego Festiwalu 

Sztuki Słowa Verba Sacra. 

Nagrodę specjalną im. Romana Brandstaettera za interpretację tekstu biblijnego otrzymała australijska aktorka 

Jolanta Juszkiewicz za recytację w języku angielskim Księgi Judyty. 
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2005 

THE MOTHER AGAIN 

 

SYDNEY, AUSTRALIA  THE CAT AND FIDDLE HOTEL THEATRE, BALMAIN 
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Foto: Ian Wilkinson. Jolanta Juszkiewicz (Matka), Eryk Lenartowicz (syn Leon) 
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2006 

JUDITH AS SHE WAS 

JUDYTA JAKA BYŁA 

 

KANBERA, AUSTRALIA, THE STREET THEATRE STUDIO 

 

by © Frank McKone, Canberra 

Judith as she was devised and performed by Jolanta Juszkiewicz, directed by Anatoly Frusin  

Kropka Theatre, founded by Jolanta Juszkiewicz in Sydney in 1997, has a special place in the Australian theatre 

scene.  Though Judith as she was is to be performed as part of the National Multicultural Festival, Kropka is not 

a theatre of migrant experience, though that is an important role to have in a country full of immigrants - we will 

see an example in My Of Course Life this coming week.  

It is not a theatre of our modern Australian identity, which we have seen this week in Drifting.  It is not European 

theatre transposed to the colonies, though some readers may remember an early Kropka production in the 1999 

Multicultural Festival called Grushenka, directed by Rodney Fisher, and based on the character in Dostoyevski's 

The Brothers Karamazov. 

Juszkiewicz instead is a migrant, from Poland, who explores the emotions and ideas which are essential to her 

life as a person living in Australia - indeed, as an Australian - seeking to create what she describes as "poetic-

metaphorical theatre, where the main attention is devoted to the psychologically exact, emotional and plastic 

acting, the special and unique usage of the scene properties which gets a multi-layer meaning in the play."  Judith 

as she was has an interesting background indeed. 

First, why was the story of Judith chosen?  Readers will surely know the famous, rather grisly, early 17th  Century 

series of paintings of Judith Beheading Holofernes by one of the few Renaissance woman artists, Artemisia 

Gentileschi. Was Judith a cold-hearted spy who seduced the general, Holofernes, who threatened to destroy the 

outnumbered Jewish forces?  Was she, mythical or not, a great hero who saved her nation?  

While Juszkiewicz was having a coffee break in rehearsals for her previous work Convict Women - Lifetime Exile, 

in a hall belonging to the Catholic Church, the resident priest raised the issue which became her central concern.  

Is it right or wrong to kill in the name of the Lord, in the cause of justice? 

Gradually the importance of Judith's story seeped into the deeper recesses of her thinking, and Juszkiewicz found 

herself wanting to explore Judith as a normal woman.  She, according to the text in the Apocrypha - the hidden 

books of the Old Testament - was a widow, who had not borne a child.  Her brother-in-law had the right to take 

her as his wife, but, perhaps because she was childless and so of less interest to him, gave her time to make her 

own decision.  Why did she decide to approach the enemy?  How did she feel when surrounded by enemy 

soldiers?  Was she attracted to the great General Holofernes, and he to her?  Did she do what she knew she had 

to do, despite her feelings?  In her later life was she sure that she had done the right thing? 

In the meantime, Juszkiewicz was thinking, how important is the message in this myth for the modern world of 

terrorists who do indeed kill in the name of the Lord, in the cause of justice as they see it?  If Judith was a terrorist, 

how do normal people do these things? 
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Then add to our story theatre director Anatoly Frusin, born in Ukraine, converted to Judaism when young and 

living in Israel, leaving his non-Jewish mother in New Zealand to become a NIDA graduate, working often with 

Neil Armfield at Company B and Opera Australia.  For him, his mother's decision to become Jewish in the belief 

that it would make his life easier in the Jewish community has emotional resonances, in odd ways, with the story 

of Judith.  And so, as Juszkiewicz worked out how to express the feelings of a normal woman, Judith, with a 

terrible responsibility, Frusin became not so much her director but her enabler, the person who helped her find 

the forms and images on stage to create Judith's story and its metaphorical meaning - the outside but committed 

observer who could provide the critical view she needed. 

And so was born and grew Judith as she was.  Juszkiewicz is influenced by the Polish-Jewish Bruno Schulz, writer 

of "poetic and fantastic short stories [in which] small details of ordinary reality become powerful and protean 

forces of beauty", who was shot by a Gestapo officer in 1942 on the street of his beloved home town, Drohobycz. 

Though she believes her Judith justifies her action in killing Holofernes, accepting that it was the will of the Lord, 

her play raises for us all the ultimate questions of justice and death. 

 

 

 

Canberra Times, 14 February 2006 Mesmerising interpretation by Peter Wilkins 

 

Jolanta Juszkiewicz offers a mesmerising interpretation of the biblical Judith in her solo performance as the 

beautiful Hebrew woman who saved her city from the Assyrian forces under the command of Holofernes, whom 

she seduced, and beheaded in his sleep. 

Juszkiewicz’s adaptation of her biblical and avant-garde 20th century sources reveals a Judith compelled to fulfil 

a higher destiny, yet torn by human frailty and doubt and the consuming force of desire. The poetic narrative deftly 

switches from Judith to her maid Adela, both played with convincing assurance by Juszkiewicz. Adela presents a 

human dimension to the Judith myth, contrasting with her mistress’s divine preoccupation. 

In Kropka Theatre’s version of the Judith allegory, we are presented with the archetypal sexual politic of the male 

and female relationship. In Judith as she was, Juszkiewicz encapsulates the wile and guile of feminine charm and 

dominance over man’s sexual Achilles heel. We are reminded with stark assertion, in a production charged with 

intense emotional energy that every action gives rise to consequence that demands retribution. Judith as she was 

challenges and provokes, resolute in its demand on an audience’s engagement and analysis. 

Juszkiewicz’s performance, accompanied by the haunting music, commands attention under Anatoly Frusin’s 

carefully orchestrated direction, revealing Judith’s pain, determination, desire or vulnerable humanity. 

Actor and director create a short performance of skilful vocal and physical dexterity that seductively draws the 

audience into the complex world of this heroine of Israel. 

Knowledge of the myth, and familiarity with the writings of Bruno Schulz, would improve an audience’s 

appreciation of this somewhat surreal performance. 

Juszkiewicz and Frusin have created a performance that admirably reflects their intensely intellectual and creative 

talent. 
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/Tłumaczenie wolne/  

Jolanta Juszkiewicz prezentuje hipnotyzującą interpretację biblijnej Judyty w jej solo wykonaniu 

jako piękna Hebrajka, która wyzwoliła miasto spod siły Asyryjczyków pod władzą Holofernesa, 

którego to uwiodła i zabiła przez ścięcie mu głowy w czasie snu. 

Adaptacja Juszkiewicz łącząca źródła biblijne i literatury awangardy XX wieku /Bruno Schulz/ 

prezentuje Judytę przeznaczoną do wypełnienia wyższej siły przeznaczenia, a w tym samym 

czasie rozdartą przez ludzką kruchość i powątpiewanie, niszczącą silę pożądania. Poetycka 

narracja przechodzi z Judyty na jej służącą Adele, /postać z Bruno Schulza/, obie postaci grane z 

przekonywującą siłą przez Juszkiewicz. Adela prezentuje wymiar człowieczeństwa przy 

mitologii, kontrastując z jej boskim przeznaczeniem Judyty. /…./ 

Gra Juszkiewicz, przy akompaniamencie czarującej muzyki, domaga się podkreślenia precyzji 

reżyserii Anatoly Frusin, obnażając mękę Judyty, jej determinację, pożądanie i człowieczeństwo. 

Aktorka i reżyser tworzą krótkie przedstawienie z twórczym użyciem słowa jak i ruchu ciała, który 

wciąga powabnie widownię w temat złożoności świata tej bohaterki Izraela. Znajomość mitu i 

prac Bruna Schulza będzie pomocna w odczytaniu tego w pewnym sensie surrealistycznego 

przedstawienia. 

Juszkiewicz i Frusin stworzyli spektakl, który zachwycająco odbija ich intensywnie intelektualne 

i twórcze talenty. 

 

 

By Members of the audience 

 

‘A memorable mesmerising performance with grace and same much feeling.’ 

‘Fantastic, enjoyed it immensely’ 

‘Compressive, disturbing, ferocious and ultimately beautiful.’ 

‘Very moving especially the physicality of the performance and the passion the performer embodies’ 

‘It is a highly commended try to construct the inner processes in the life of traditional legendary 

motifs, which is an opportunity not only for today but mostly for the future generations.’ 
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ELLIDA 

 

KIEL, NIEMCY MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL THESPIS 

 

THESPIS, 5th International Monodrama Festival 
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Based on Henrik Ibsen's ”The Lady from the Sea”  

adapted and performed by Jolanta Juszkiewicz 

directed by Kate Gaul (also costume and sound design) 

 

The main character in Henrik Ibsen's 1892 play "The Master Builder" exclaims: "The younger generation will come 

knocking at my door." One hundred years after his death, new generations are doing just that, in ways he could 

never have imagined. "The Lady from the Sea" is most probably Ibsen's most poetic and melancholy play. It 

examines the life of Ellida Wangel, a woman torn between duties of home and family and the claims of a romantic 

figure from her past. 

The mermaid from the folk tale asks for freedom - forced to stay on earth, she will surely die. Ellida is imprisoned 

on Earth and haunted by a mysterious sailor from her past. He may be her other self, linking her to the Sea. She 

is like the mermaid asking to be rescued. Surprisingly, she gets what she yearns for. Her freedom comes from 

deep affection. She is grateful but decides to stay on earth recognizing the human sense of life and love. 

The emotional view of the universe is the foundation of Kropka Theatre. Jolanta Juszkiewicz strongly believes 

that theatre is a means of expressing human qualities, emotions and concerns that are often difficult to 

articulate. Theatre has the unique capacity to raise questions, which have to be answered individually. Theatre 

contributes to our sense of identity and can offer fresh insights that break through social and cultural barriers. 

The show is based on visual images. The text and the movement are interacting and are equally important - the 

text is the music to the movement and the movement is the music for the text. Language is not a priority. 

Language: English 
Production of Kropka Theatre, Sydney 
German premiere www.thespisfestival.de 
 
 

 

Foto: Piotr Maciejczak 
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2007 

DesdeMONA 

 

Warszawa Pałac Kultury i Nauki, sala Rudniewa  

"desdeMONA" jest najnowszą premierą teatru, powstałą na zaproszenie Międzynarodowego Festiwalu Monodramów 

Szekspirowskich ARMMONO 2007 w Erywaniu, w Armenii. 

Adaptację monodramu cechuje atmosfera hipnotycznej władzy przeznaczenia, oprawionej symboliką wierzby, przejętej z 

tekstu Szekspira. Kobiece żądanie równości w świecie patriarchatu; rytuał pamięci/wspomnienia przesiąknięte są ruchem, 

fotografią, poezją. To przekaz mechanizmu władzy, przemocy miłości, obłędu i rozpadu. Otello inaczej - reżyserowany 

wirtualnie poprzez łącza digitalowe pomiędzy Australią a Polską. 

Reżyseria – Anatoly Frusin, Australia 
Obsada – Jolanta Juszkiewicz, Australia, Polska 
Adaptacja literacka – Jolanta Juszkiewicz, Australia, Polska 
 

2008 

DesdeMONA 

 

ALBANIA, KORCE  

 

http://www.arkivalajmeve.com/Ne-Korce-shkelqen-Desdemona.48107/ 

Për një javë, në qytetin e Korçës u zhvillua një aktivitet i artit skenik, i përmasave ndërkombëtare. Festivali Ndërkombëtar i 

Monodramës, i quajtur "Albamono 08", ka shënuar edicionin e tij të tretë me shfaqjet e dhëna që nga data 21 maj, deri në 

datën 26 maj, në ambiente të ndryshme kulturore dhe historike të Korçës. Në Festivalin e sivjetshëm Ndërkombëtar të 

Monodramës kanë marrë pjesë 11 trupa apo aktorë, pjesa më e madhe e të cilëve kanë qenë të huaj, dy nga vendi dhe një 

nga Kosova.  

Organizatorët shprehen se artistët e ardhur nga vende të ndryshme të botës, si Gjermania, Polonia, Australia, Rusia, Serbia, 

Maqedonia etj., kanë dhënë vlerësimet më të mira për mikpritjen që gjetën në Korçë, si dhe vlerat që arriti ky aktivitet 

ndërkombëtar i monodramës. Për shfaqjen më të mirë të këtij festivali ndërkombëtar të monodramës, juria nderoi me çmim 

të parë pjesën "Desdemona", të interpretuar nga aktorja polake Jolanta Juszkiewicz.  

Edicioni i tretë i Festivalit Ndërkombëtar të Monodramës u zhvillua me mbështetjen financiare të Ministrisë së Kulturës, 

Rinisë dhe Sporteve, duke pasur si qëllim jo vetëm promovimin e vlerave artistike, por edhe potencialin turistik të rajonit të 

Korçës. 
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JUDYTA JAKA BYŁA 
 

 

FESTIWAL BRUNO SCHULZA ARKA, DROHOBYCZ, UKRAINA 
 
Aleksandra Zińczuk 
Na białym podniesieniu leży odziane w prześcieradła obumarłe ciało. Nagle wydobywa się z niego jakby głos 
dybuka, głos pozagrobowy, pozaziemski, nieodpowiadający konkretnej płci. 
Wielogłosowość postaci objawia się już na początku sztuki, na poziomie dialogu prowadzonego przez 
jedną aktorkę. 
Przedstawienie jest delikatne w doborze środków wyrazu. Formalną dekorację zastąpiły: surowa scena, subtelne 
światło, dwa symboliczne i podstawowe kolory, nacechowane dodatkowym znaczeniem poprzez materiał i 
przedmiot - biel płótna i czerń butów na obcasie. Przede wszystkim jednak sensualna gra aktorska, która 
eksponuje ciało, ciało, jako wyraz pokusy, ale i narzędziarzy instrumentu, buduje opowieść o kobiecie.  
 
Nieprzypadkowo do tekstu Schulza zostały włączone fragmenty „Pieśni nad pieśniami”, a przede wszystkim 
apokryficzna opowieść z "Księgi Judyty". 
Spektakl został w całości rozegrany w języku angielskim, poza krótkimi frazami, które padają raz w 
języku polskim: „Musimy modlić się także za potępionych. Inaczej Mesjasz nie przyjdzie”. Taka jest 
wymowa sztuki, w której do tych poniżonych lub wyklętych należy przede wszystkim kobieta niegodna, bo stojąca 
na drodze mężczyzny, tak jak Lilith, pierwotna kusicielka Adama, i równocześnie na drodze zbawienia samego 
Mesjasza. W tym przypadku tytułowa, biblijna Judyta, ukazana jest jako bohaterka broniąca lud Izraelitów przed 
Asyryjczykami, która odcina ich wodzowi głowę. Dokonując zbrodni na Holofernesie staje się również potępioną 
w wymiarze etycznym. 
Jolanta Juszkiewicz potrafi wyrazić to, co trudne do pokazania, jaką jest na ten przykład cienka 
granica pomiędzy świętością a ziemskim wymiarem kobiecości. Inaczej przecież odegrana jest postać kobiety 
Schulzowskiej, na poły gadatliwej, prostolinijnej i równocześnie zmysłowej. 
 
 

DesdeMONA 
 

 
Reżyser filmowy Dorota Kędzierzawska –   
 
Spektakl bardzo piękny i bardzo Pani gratuluję! 
I kostium, i scenografia, i choreografia - wszystko bardzo spójne, jednorodne i mądre. Ale świat teraz 
dziwny, i podoba się to, co nielogiczne, niezrozumiałe i powierzchowne. Można mieć tylko nadzieję, 
że moda ta minie...’ 
 
 
Reżyser teatralny, pedagog PWST Wrocław, poeta Bogusław Kierc - 
 
‘Piękne i niezwykłe przedstawienie. 
Aktorka jest tutaj nie tylko aktorem, ale TEATREM. 
Patrzy się na to dzieło jak na Teatr-traktat o żywiole kobiecości.’ 
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RUMUNIA, KLUŻ NAPOKA 
 
https://forum.md/ru/758629/6                   
Altfel de teatru, in Festivalul Man.In.Fest de la Cluj 
 

 

Spectacole dintre cele mai neobisnuite si diverse, exploatand la maximum corpul uman si obiecte neconventionale fac 

parte din programul Festivalului International de Teatru Experimental "Man.In.Fest".  

Conform profilului deja consacrat al festivalului, la "Man.In.Fest" participa doar companii straine din zona teatrului 

experimental. Formulele propuse sunt de aceea extrem de neconventionale. Clujenii vor putea vedea in acest an 

spectacole de miscare in care corpul uman, complet gol, isi dezvaluie gratia si agilitatea, dar si spectacole in care actorii 

sunt complet "costumati" in uriase role de hartie pentru bonuri fiscale, intr-o parodie a societatii de consum. 

La festivalul clujean participa 24 de companii din toate colturile lumii, din Letonia in SUA, din Anglia in Bulgaria, din Franta 

in Polonia sau din Italia in... Insulele Reunion. 

"desdeMona", realizat de Kropka Theater (Polonia/Australia), a fost distins cu Premiul pentru cel mai bun spectacol la 

Festivalul International AlbaMono din Albania, in 2008.  

2009 

desdeMONA 

 

Nowa Gazeta Praska, 1 lipca 2009, desdeMONA – Joanna Kiwiliszo 

/…/ Zwykle w tej tragedii, na pierwszym planie pokazany jest Otello, targany skrajnymi uczuciami i 

namiętnościami. Twórcy Kropka Theatre w swojej adaptacji po raz pierwszy przedstawili tę historię od strony kobiety, 

‘przedmiotu’ zazdrości. /…/ 

Jolanta Juszkiewicz bardzo sugestywnie zaprezentowała to ‘odwrócone’ studium zazdrości. Prostymi środkami -ruchem, 

gestem potrafiła pokazać wielkie uczucia i namiętności. Po raz kolejny okazało się, że znajomość języka angielskiego nie 

jest koniecznym warunkiem do odbioru tego niezwykłego spektaklu. Wręcz przeciwnie, nie koncentrując się na tekście, 

możemy chłonąć plastyczność przedstawienia. Piękny kostium, proste, symboliczne rekwizyty współgrają z tekstem i 

pozwalają zrozumieć treść dzieła i jego przedstawienie. 

 

Podobnie jak w teatrze Grotowskiego, tak w przedstawieniu Kropka Theatre ogromną rolę odgrywa ruch, przy czym godna 

podziwu jest kondycja fizyczna Jolanta Juszkiewicz. Każdy jej gest jest przemyślany, każdy ma znaczenie. Poprzez swoja 

grę aktorka przekazuje nam wielkie ilości pozytywnej energii. Całości dopełnia świetnie dobrana muzyka. 

Spektakl rozpoczyna się i kończy słowami piosenki o wierzbie, która jest jakby klamra spinająca życie bohaterki, a sama 

wierzba symbolem jej losu. 
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FESTIWAL ZAKOPIAŃSKIE LATO TEATRALNE  
https://www.archiwum.watra.pl/rozne/zakopane2/lato_teatralne09.html 

 

     

     

Foto: archiwa miasta Zakopane wydz kultury 
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KOBIETY ZESŁANE NA KOLONIĘ KARNĄ 

http://pozytywy.com/wydarzenia/2009-09-11/11433-kobiety-z-kolonii-karnej-na-warszawskiej-pradze 

Kobiety z kolonii karnej na warszawskiej Pradze 

Spektakl Convict Women Lifetime Exile (Skazane na dożywotnie zesłanie) o kobietach zesłanych na kolonię karną do 

Australii zostanie wystawiony w języku angielskim. 

Convict Women Lifetime Exile to adaptacja literacka w formie seansu w XIII odsłonach - kontemplacja na temat kobiet 

zesłanych na kolonię karną do Australii na przełomie XVIII/XIX w. 

Spektakl obfituje w odwołania do polskiej literatury, m.in. fragmentów III Części Dziadów A. Mickiewicza, manifestujących 

duchowy dialog pomiędzy duszami potrzebującymi ludzkiej pomocy a współczującym im, którzy wierzą w rytualną 

komunię pomiędzy żyjącymi i umarłymi. 

Autorką spektaklu i jego wykonawczynią jest Jolanta Juszkiewicz - absolwentka PWST Wrocław, jedna z ciekawszych 

postaci międzynarodowego teatru niekonwencjonalnego. Jej emocjonalne spostrzeganie świata stało się podłożem dla 

działalności Kropka Theatre założonego w Sydney. Prezentowała swoje prace na międzynarodowych festiwalach Australii, 

Europy, Skandynawii, gdzie były często nagradzane. 

  \

 

Foto: Marek Brodzki 
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PentheMurder 

 

 

http://www.e-teatr.pl/pl/artykuly/68211.html 

Adaptacja łączy fragmenty dramatu Heinricha von Kleist 

'Penthesilea' w koncept formy teatru emocji solo. 

Adaptacja, koncept, prezentacja - Jolanta Juszkiewicz 

Reżyseria - Marek Brodzki & Jolanta Juszkiewicz 

Istnieje przekonanie, że wszystkie najważniejsze dramaty ludzkości 

zostały opowiedziane w antyku, reszta jest już tylko współczesnym 

dopowiedzeniem. 

Autorska interpretacja mitu miłości królowej Amazonek do Achillesa, 

którego wg Kleista, bohaterka morduje i zjada. Mitologia opisuje 

zachowania ludzi w czasach barbarzyństwa, dodane fragmenty scen 

wojny arabsko-żydowskiej. Konflikty człowieka z człowiekiem czy z 

samym sobą prowadzące do bestialskiego zachowania tak samo 

okrutne w starożytności jak i współcześnie.  

Teatr Kropka Theatre jest teatrem poetycko-metaforycznym skierowanym ku sferze gry psychologicznej, 

emocjonalnej i plastycznej z unikalnym współgraniem tekstu i ruchu, symbolicznym udziałem scenografii. 

Prostota przekazu, bezceremonialna naiwność, która miesza hierarchie niskie łącząc z wysokimi, podkreśla 

istnienie i współzależność tego świata ze światem naszych przodków w nadziei, że dobro można oddzielić od zła, 

granice zaś między nimi winniśmy rozpoznawać stale i samodzielnie. 

Unikalna forma ekspresji pozwala na poddanie się iluzji teatru bez znajomości języka angielskiego 

Początek i rozwój działalności miało miejsce w Sydney, gdzie przy współudziale artystów australijskich powstały 

kameralne projekty wspierane przez ministerstwa i prywatne fundacje kulturalne na obu kontynentach. Teatr 

Kropka Theatre wywodzi się ze środowiska wielokulturowego, stąd dążenie do przejrzystości w przekazie, 

poszukiwania formy jak najczystszej. 

Projekt skierowany jest do widowni różnych pokoleń i poziomów intelektualnych o różnej znajomości języka 

angielskiego. Zarówno język macierzysty jak i obcy jest ogniwem łączącym ludzi. Teatr w języku angielskim ma na 

celu scalać widzów i podnosić świadomość wartości płynących z różnorodności kulturowej - głębsze zrozumienie 

ludzi innych kultur, refleksji względem tolerancji stylu życia, innej literatury, zwyczajów. 

Przez ostatnie dwa lata działalność teatru Kropka Theatre jest intensywnie prezentowana w Europie, nagradzana, 

odbierana z uznaniem przez publiczność również nie- anglojęzyczną (Ormianie, Albańczycy, Macedończycy, 

Ukraińcy, Rumuni, Niemcy, Szwedzi, Włosi, Szwajcarzy, Litwini).  

Zapraszamy  

Spektakl 50 min w języku angielskim, Foto: Marek Brodzki 
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JUDYTA JAKA BYŁA 

 

http://pozytywy.com/wydarzenia/2009-10-29/12639-premiera-judyty-czyli-kropka-theatre-po-polsku 

Premiera Judyty, czyli Kropka Theatre po polsku 

 

Judyta, jaka była to monodram oparty na motywach apokryficznej Księgi Judyty z fragmentami Niewolnika wg I.B. Singera, 

a także Pieśni nad Pieśniami, Hagady i tekstów filozofa Martina Bubera. 

Księga Judyty opowiada o ataku wojsk Holofernesa na Żydów. Akcja rozgrywa się w otoczonym przez nieprzyjaciela i 

odciętym od źródeł wody mieście Bethulia tuż przed decyzją poddania się. Hebrajka Judyta, oddana Bogu wdowa o 

nieprzeciętnej urodzie, opuszcza miasto i wkracza do obozu nieprzyjaciela. Oczarowuje Holofernesa, zyskuje jego przywileje 

i w końcu morduje go, a do miasta wraca z głową wodza najeźdźców. 

Judyta znana jest wśród wielu kultur jako przykład bohaterstwa, szlachetności i wielkiego poświęcenia w imię wolności 

narodu. W interpretacji Kropka Theatre historia Judyty zostanie pokazana z nieco innej strony... 

 
Spektakl w języku polskim. Reżyseria: Anatoly Frusin/Jolanta Juszkiewicz 
Obsada/Adaptacja: Jolanta Juszkiewicz Muzyka: Trio Kroke 
 
Spektakl w ramach konkursu Literatura Dawna organizowanym przez Instytut Teatralny z inicjatywy Ministerstwa Kultury. 

 

 

Foto: Marek Brodzki. Jolanta Juszkiewicz (Judyta) 
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2010 

MATKA 

 

WARSZAWA, DOM KULTURY PRAGA, UL DĄBROWSZCZAKÓW 

Obsada – Jolanta Juszkiewicz, Eryk Lenartowicz 
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Foto: Marek Brodzki. Jolanta Juszkiewicz (Matka), Eryk Lenartowicz (syn Leon) 
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PentheMurder 

 

http://www.ngp.pl/str/tekst1583.html 

Kropka Theatre - teatr niezwykłej ekspresji , Joanna Kiwiliszo. Gazeta Praska 

Istnieje przekonanie, że wszystkie najważniejsze dramaty ludzkości zostały opowiedziane w antyku, reszta jest 

już tylko dopowiedzeniem. Mity greckie, w których starożytni zawarli podstawowe prawdy o naturze świata i 

człowieka, są ponadczasowe. Literatura i sztuka od zawsze czerpała tematy z mitycznych opowieści, nadając im 

wciąż nowe znaczenie. Takie problemy jak miłość, nienawiść, konieczność trudnych wyborów pozostają te same, 

niezależnie od epoki. 

Spektakl teatru Kropka Theatre, "PentheMurder" pokazuje uniwersalność antycznych tragedii, mieszając je z 

tragediami współczesności.  

Mit opowiadający historię miłości królowej Amazonek Pentezylei i Achillesa przeplata się z fragmentami wojny 

arabsko-żydowskiej. Opierając się na micie o Pentezylei, pruski pisarz Heinrich von Kleist ukazuje kobietę stojącą 

przed wyborem: miłość do mężczyzny czy lojalność wobec własnej społeczności i jej praw. Oto pod murami Troi, 

na polu bitwy, Achilles i Pentezylea zakochują się w sobie. On, ratując nieprzytomną królową, pozwala jej wierzyć 

po przebudzeniu, że jest przez nią zwyciężony. Kiedy jednak Pentezylea dowiaduje się, że to ona jest jego 

niewolnicą, namiętność natychmiast przemienia się w nienawiść. Królowa wyzywa Achillesa na pojedynek. 

Gracja staje się Furią, a miłość kończy się samozagładą. 

Nigdy nie wiemy, czego możemy się spodziewać po naszej własnej naturze - mówią autorzy spektaklu. - Całować 

czy gryźć... cóż to za różnica. W szale miłości łatwo jest zrobić coś zupełnie odwrotnego do tego, co się zamierza. 

Wraz z tekstem Hanocha Levina przenosimy się w czasy nam współczesne. Inna wojna, ale ta sama, bezsensowna 

nienawiść. Fragmenty dialogów żydowskich żołnierzy z ojcem zabitego przez nich na froncie izraelsko-

palestyńskim arabskiego chłopca ukazują, nie mniejszą niż antyczną brutalność. Minęły wieki od zdobycia Troi, 

a ludzie nadal nie potrafią się porozumieć. Miłość nadal zbyt łatwo zmienia się w śmiertelną nienawiść. Wciąż 

jesteśmy niedoświadczeni... 

Spektakl "PentheMurder" przedstawiony jest w języku angielskim. Dzięki jednak prostocie przekazu, sugestywnej 

grze Jolanty Juszkiewicz oraz symbolicznej scenografii, język nie stanowi przeszkody w rozumieniu treści. Bez 

reszty poddajemy się magii teatru, jakbyśmy uczestniczyli w niecodziennym misterium. Teatr Kropka Theatre 

powstał w Sydney w 1997, założony przez aktorkę Jolantę Juszkiewicz. Absolwentka PWST we Wrocławiu, 

sukcesywnie rozwijała swoją wiedzę przez uczestnictwo w międzynarodowych warsztatach, szkołach antropologii 

teatru, konferencjach i sympozjach. Jej emocjonalne postrzeganie świata stało się podłożem dla działalności 

Kropka Theatre. Jest to teatr poetycko-metaforyczny, oparty na współgraniu tekstu i ruchu, operujący bardzo 

emocjonalnymi formami wyrazu. Twórcy teatru stawiają sobie za cel upowszechnianie wartości, płynących z 

różnorodności kulturowej. 

 

Jolanta Juszkiewicz prezentowała swoje prace na międzynarodowych festiwalach w Australii i w Europie. 

Spektakle były wielokrotnie nagradzane i odbierane z uznaniem przez publiczność również nieanglojęzyczną. 

Działalność Kropka Theatre promowana jest przez Międzynarodowy Instytut Teatru ITI UNESCO i wspierana 

przez Ministerstwo Kultury. Jolanta Juszkiewicz nagradzana była również za działalność, promującą kulturę 

polską i australijską. 
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DesdeMONA 

 

LYON, FRANCJA FESTIWAL EUROPE&CIES 

 
 

SMOLEŃSKI PUBLICZNY TEATR DRAMATYCZNY IM. GRIBOEDOVA 

II  МЕЖДУНАРОДНЫЙ ТЕАТРАЛЬНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ «СМОЛЕНСКИЙ КОВЧЕГ», посвящен 

100-летию со дня рождения А. Т. Твардовского. РОССИЯ, СМОЛЕНСК 21 – 26 июня 2010 г. 

«Лучшая женская роль» за роль в спектакле «Дездемона» (Польша – Австралия) 
моноспектакль Йоланты Юшкевич по мотивам «Отелло» В. Шекспира 
адаптация и постановка - Йоланта Юшкевич, Польша/Австралия 
 

Йоланта Юшкевич - артистка польского происхождения, получившая опыт в классическом и современном 

театре, уделяющая внимание как практическим, так и теоретическим достижениям международного 

театрального искусства. Результатом её эмоционального воззрения было создание Театра Kropka.  

Открытый в 1997 в австралийском Сиднее, с верой в то, чтобы развернуть и усовершенствовать 

выразительные аспекты собственного профессионального театра, который является постоянным 

источником красоты и эмоциональной бури.   

Йоланта разрабатывает тенденцию поэтически-метафорической драмы, главным образом в монодраме как 

инновационной театральной форме. Она работает, развивая культуру, открыта для диалога о 

существующей роли театра в современном - мультикультурном обществе, поощряющем взаимное 

оплодотворение культур, которое подразумевает взаимное знание и открытость между культурами в 

контексте истинного понимания и благосклонности.За артистический творческий потенциал она была 
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награждена во многих случаях, что является подтверждением её значимости правительствами Польши и 

Австралии, а также завоёванные призовые места в международных конкурсах. 

Спектакль «DesdeMONA» - это проецирование женского желания в мир, которым управляет сильный 

мужской патриархат; ритуал памяти, наполненной поэзией, разнообразным движением танца, 

символическим использованием ткани.  

Выбор развития темы Дездемоны был определён разрушительным потенциалом персонажей в их 

способности драматизировать возможность эмансипированных отношений между мужем и женой; 

положение женщины среди мужского патриаршества; столкновение двух культур - мусульманской и 

христианской, вне установившихся неравенств, как настоящего, так и прошлого обществ. 

Воспроизведённый текст убедителен, с голосом Яго, как будто невзначай услышанным Дездемоной, 

омрачившим счастье, это зло, которое скрывается в пределах добра... История известна всем, она может 

быть слегка сумбурна, как песня ивы, которая что-то напоминает ... призрак? Гипнотизирующая и 

чувственная.  

Более десяти лет Театр Kropka лет развивает уникальный и захватывающий театральный язык, комбинируя 

эклектичную литературу и исторические источники с поэтическим стилем работы, в котором вербальное и 

физическое одинаково важны. Переходя от весело гротескной к душераздирающей эмоции, Театр Kropka 

ведёт зрителей к театральному ритуалу, на грани подсознательного, где слова и движение, актер и зритель, 

сотрудничают, чтобы произвести новое чувство, которое красиво, иррационально и глубоко. Пьеса внесла 

существенный вклад в репутацию строгой изобретательности и отличительного культурного производства 

в международной области монодрамы. 
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LUKSEMBURG, MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL MONODRAMOW FUNDAMENTAL 

 

WORT, Luxemburg, by Andre Link, 09-17 July 2010 

 

/Tłumaczenie/ Andre Link - Błaganie Desdemony na Festiwalu Monodramów ‘Fundamentals’ Jolanta 

Juszkiewicz odegrała żonę bez wzdrgania oddaną. Nie, nie jest to szukająca zemsty poniżona żona, która dzierży sztandar 

buntu w Niederanven Kulturhaus. W swoim monodramie prezentowanym w języku angielskim i często w języku samego 

wieszcza, aktorka polskiego pochodzenia, Jolanta Juszkiewicz nie interpretuje tekstu wbrew Szekspirowi. 

Zamiast historii o złości i odwecie, która to usatysfakcjonowałaby oczekującą publiczność, zalewa nas czymś, co może 

wydawać się rzadkim przykładem doskonałego masochizmu. Współczesne feministki nie byłyby tu zbyt szczęśliwe. 

Wijąc się w białym płótnie /kolor niewinności/ - ta oto Desdemona zaślepiona swoim mężem popycha cnoty wierności i 

oddania do granicy wyrzeczenia się siebie samej. Zamiast złożyć winę na progu drzwi męża swojego, ona pragnie tylko 

jednego - odpowiedzi, co takiego zrobiła, że ściągnęła na siebie złość Otella? I za co można biedną Desdemonę obwiniać? 

Ponad wszystko jest ona delikatną, potulną blondynką, a więc wszystkim, czego mężczyzna mógłby sobie życzyć. Jeżeli 

poślubiła dziwacznego, patologicznie zazdrosnego Maura, to zrobiła to z własnego wyboru. 

Rozkoszując się w upokorzeniu 

Błaganie o życie z szalonym człowiekiem, który po prostu jest zdeterminowany, aby podciąć komuś gardło nie jest zbyt 

ujmujące. Mimo to, Desdemona rozkoszuje się w poniżeniu, tak jak raduje się głośno w obliczu nadchodzącej śmierci. 

Rzadko kiedy syndromy śmierci i męczeństwa są pokazane z taką uporczywością. 

Prowadzona przez reżysera, Anatoly Frusin i własną intuicję, Jolanta Juszkiewicz tworzy zapis, który staje się alfabetem 

rozpaczy z literami z ognia. Nie tylko i nie aż tak słowami, które są podane z akcentem bez skazy, ale ta polska aktorka może 

grać nawet bez słów. Tony, w które uderza, są właściwe, tak jak i intonacje. To samo dotyczy muzyki w spektaklu. 

Wzruszające, obrazowe sceny śmierci w operach Verdiego mogłyby posłużyć Juszkiewicz z korzyścią, ale ona woli kołysać 

swoją agonię w innych tonach. 

Wierna chusteczka wykluwa się z jej ubrania w barwie krwi jako znacząca wskazówka, drugą taką jest piosenka o wierzbie 

płaczącej. Kiedy Desdemona leży jak mumia i uderza stopami w stołki, które odegrają też rolę łoża śmierci, to już odbywa 

się przytłaczanie, miażdżenie jej przez ukochanego, który to wkracza dumnie, aby ją zarżnąć. żona Otella pozostaje sama na 

polu bitwy. Wszyscy inni – włączając pełnego intryg knującego Iago, mizdrzącego się Cassino, beznadziejną Emilię – są 

tylko serią znikających cieni niezdolnych jej pomóc. Jedyne, na czym może się oprzeć, to jej dziewicze marzenia z 

przeszłości i jej mamiąca złudą głupota. Podsumowując, Desdemona spowita w biały całun jest giętką rusałką, czystą, 

tryumfującą i mimo, że dotknęła niemożliwy do opisania brud ludzkich spraw jest bez skazy. 
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http://www.fundamental.lu/fr/festival-2010/desdemona  

DesdeMONA Shakespeare’s Othello revisited Jolanta Juszkiewicz makes us relive Desdemona’s drama through 

a simple, yet powerful, production where the gesture and the movement carry the emotion. The actress clashes 

with the mechanisms of a world ruled by the powerful male patriarchy, the violence of love, insanity and 

destruction. 

The play offers a subversive potential, that resides in its capacity to dramatize the possibility of emancipated 

relationships between a husband and a wife; the position of a woman among the male patriarchate and the clash 

of two cultures – Muslim and Christian - beyond the institutionalized inequalities of past and present. 

Kropka Theatre was founded in 1997 in Sydney by Jolanta Juszkiewicz to create and explore innovative 

conceptual performances and to enhance the audience‘s experiences through thought-provoking themes based 

on classic and contemporary drama. 

Production Kropka Theatre 

Kulturhaus Niederanven Luxemburg 
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Dziennik Teatralny• Olga Ptak• Teatr Mały w łódzkiej Manufakturze. 10 września 2010 

Na skraju przepaści „desdeMONA” to monodram Jolanty Juszkiewicz, który został przygotowany na Festiwal Monodramów 

Szekspirowskich w Armenii w 2007 roku. Od tamtej pory przedstawienie było prezentowane i zdobywało nagrody na festiwalach w 

Macedonii, na Ukrainie, Festiwal Szekspirowski w Armenii, Festiwal Teatrów Eksperymentalnych Man.In.Fest w Transylwanii, 

Albamono w Albanii (Grand Prix), Smoleńska Arka w Rosji (Najlepsza Rola żeńska) czy Fundamental w Luksemburgu. 

W spektaklu najważniejszy jest świat przeżyć osamotnionej kobiety. Zmaga się z różnicami kulturowymi oraz 

niezrozumieniem ze strony najbliższej osoby. 

Dzięki skromnej, lecz znaczącej scenografii oraz wyjątkowo syntetycznemu ujęciu tematu opowiadaną historię 

charakteryzuje niezwykła siła oddziaływania - pozbawiona zbędnych ozdobników poetycka opowieść o uczuciach zyskuje 

wymiar uniwersalnej przypowieści o cierpieniu, którego granice można niebezpiecznie przesuwać. 

Kiedy publiczność zajmuje miejsca, na scenie widzimy zamarłą w bezruchu, przypominającą mumię postać owiniętą białym 

pasem materiału. Chwilę potem tchnięta życiem kobieta zaczyna się poruszać ukazując swoją twarz. Scena wyściełana jest 

białymi chustkami, które staną się bukietem kwiatów oraz symbolem niewinności i oddania. Jednak najważniejsza chusta, 

ów domniemany dowód zdrady, który w dramacie Szekspira pokryty był haftem w truskawki, tu jest kawałkiem czerwonego 

materiału – kolor namiętności i krwi. 

Na scenie znajdują się także dwa niewielkie stołki spełniające różne funkcje. Ostatecznie staną się one łożem małżeńskim, 

w jakim Desdemona będzie oczekiwała na Otella i na poniesioną z jego ręki śmierć. 

Biel szat Desdemony kontrastuje z czernią ścian i podłogi - niewinna kobieta znalazła się w pełnym okrucieństwa świecie, 

w którym złe, zrodzone z zawiści słowo może więcej zdziałać niż największe dowody miłości. 

Desdemona szuka odpowiedzi na pytanie o genezę zemsty, która ma się na niej dokonać. Patrzymy na męczennicę, której 

nawet przez myśl nie przeszło, że mogłaby uciec od małżonka, przestać go kochać. 

/…/ W pamięć zapada scena, w której kobieta leży na ziemi podnosząc głowę ku niebu - jej ciało spowite jest w białą materię. 

Patrzymy na otuloną całunem kobietę, która za życia wydaje się być martwa. Zabił ją pełen nienawiści wzrok męża, dla 

którego ona gotowa była na największe poświęcenia. 

Wzruszająca muzyka oraz bardzo dobre aktorstwo są siłą zbudowanego skromnymi środkami przedstawienia. Choć historia 

nie wpisuje się w modny feministyczny trend wypowiedzi artystycznych podkreślających siłę i niezależność kobiet, tchnie 

bolesną prawdą. Nie sposób nie identyfikować się z bohaterką, którą miłość doprowadziła na skraj przepaści. Jej postawę 

najtrafniej charakteryzują słowa piosenki Kory Jackowskiej - „Nie pytaj za co cię kocham, bo kocha się za nic. Miłość może 

uleczyć, miłość może też zabić”. 
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SALON ZOFII NAŁKOWSKIEJ 

 

Wołomin, www.um.wolomin.pl 

Jak przeżyć wojnę, czas cierpienia, okrucieństwa, śmierci na każdym kroku i ocalić własne człowieczeństwo? W 

Muzeum im. Zofii i Wacława Nałkowskich w Wołominie, w sobotę 11 grudnia, na kilka dni przed 56 rocznicą 

śmierci Zofii Nałkowskiej miał miejsce pokaz autorskiego projektu Jolanty Juszkiewicz pt. „Salon Zofii 

Nałkowskiej". 

Jolanta Juszkiewicz, aktorka, twórczyni teatralna, stypendystka Prezydent m. st. Warszawy, dzięki niezwykle 

sugestywnej grze przedstawiła fragmenty zapisów „Dzienników czasu wojny" Zofii Nałkowskiej. 

Artystyczne wrażenie potęgowały: scenografia składająca się z instalacji serii wyciętych kształtów o 

rzeczywistych rozmiarach imitujących postacie pisarzy oraz piękna oprawa muzyczna. Tematem przedstawienia 

były wtorkowe spotkania w warszawskim mieszkaniu Zofii Nałkowskiej w latach 1940 - 44.  

Poruszające zapisy w Dziennikach pisarki we wspaniałej interpretacji Jolanty Juszkiewicz pozwoliły publiczności 

poczuć grozę wojny, zrozumieć przerażenie i strach człowieka przed zagładą i bezsensownym okrucieństwem, a 

także ukazały ciche bohaterstwo przejawiające się w walce o ocalenie własnego człowieczeństwa. Ten 

wewnętrzny ruch oporu przed straszną rzeczywistością przejawiał się w potrzebie intelektualnej rozmowy, miłości 

do starej, umierającej matki i trosce o siostrę. 

 

Teatr Jolanty Juszkiewicz pozwolił widzom wyobrazić sobie dramatyczną walkę niezwykłej kobiety, wielkiej 

pisarki, intelektualistki o ocalenie własnych myśli i tożsamości w czasach, kiedy „ludzie ludziom zgotowali ten 

los”. 
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VARIA 

By Evan Williams - KROPKA THEATRE’S CONVICT WOMEN - LIFETIME EXILE [REVIEW] 

Bathed by a single spot on an otherwise dark stage, the convict stands before an English court, cradling two fabric bundles 

– her twins – as she is told that she will be deported to Australia – a sentence which will forever change her life, the lives 

of her family, and indeed the fabric of a nation. Kropka Theatre’s Convict Women-Lifetime Exile staged at Teatr Maly, Lodz, 

10 May 2010, presents a collage of the experiences of several female convicts, sentenced to penal servitude in Australia. 

Jolanta Juszkiewicz, an actress of Polish descent, founded the Kropka Theatre in Sydney, Australia in 1997. In this production 

the company draws on traditions of documentary theatre and aspects of Brecht’s alienation effect: the simple lighting plan 

both casts light onto the stage and spills light onto the spectators before it. Kropka Theatre describe their style as “poetic-

metaphorical drama” and write that the production    “was created as a collage of contemplations concocted from 

historical records, diaries and letters”1, by the company’s writer/performer Juszkiewicz. Beyond these elements the 

production also incorporates additional extracts from Forefathers’ Eve – a text by nineteenth century Polish writer Adam 

Mickiewicz. Here the company’s intention is to, puncuate the performance by alluding to Mickiewicz’s message to 

remember and appreciate  our forebears and secondly, to draw parallels between the social isolation and dislocation of 

the convicts with Poles during the period of Poland’s partition (1795-1918) – Mickiewicz was himself exiled from Poland. 

Here Juszkiewicz’s title is revealing, Convict Women – Lifetime Exile, as it relates that irrespective of whether a convict was 

sentenced to penal servitude in Australia for seven or fourteen years, as was common, in all likelihood they would be 

unable to return home – due to any number of reasons including the admittedly mundane expense and distance of travel. 



79 

In the contaxt of exile, Kropka Theatre aims to present the view ‘that women were victims and to challenge the belief that 

all convict women were sex slaves and prostitutes”. With this goal, the documentary style described above is adopted by 

Kropka Theatre believing “[t]heir [the female convicts] authentic words and responses to assignment and incarceration are 

far more important than any writer’s illustration of behaviour of convict women, their social, cultural and economic world.” 

(Publicity materials). 

The Kropka Theatre company writes that ‘(f)or 150 years Australia ha(s) been eraing the ambiguities of the convict 

experience from its collective memory.” A sweeping statement such as this is something of a double edged sword, as it is 

probably more accurate to say that – as with most collective memories – the ambiguities of the past role of convicts in 

establishing the colonies. Several well-known examples include the open air museum, Old Sydney Town (which focused on 

colonial life and operated from 1975 to 2003), Bryce Courtenay’s 1995 historical novel and later television mini-series The 

Potato Factory (where the female protagonist is a convict), and the Sydney Barracks Museum (located on Macquarie Street, 

which houses convict exhibitions) Moreover, given the pervasive presence of Australia’s convict past in everything ranging 

from primary-school history curricula to dozens of collections housed in various libriaries, galleries an dmuseums including 

National museum in Canberra, Juszkiewicz’s claim that “The negligence surrounding the cultural heritage of Australia’s 

convict past is sad and stunning phenomenon’ (Publicity materials) seems somewhat unfounded. But what is undeniable 

is that female convicts in the male dominated construction of Australian colonial history are under appreciated, and it is 

on this respect, that Kropka justifiably places its attention. Kropka Theatre claims: 

Previously committed crimes seemed to have rendered convict women unworthy of remembering. Yet, their experience of 

the exile, their ways of dealing with the new reality, their ways about and around their inferior status carry historical and 

spiritual richness […] In Convict Women, the spirits of the past are called upon again to bring the richness of their long-

forgotten lives into the beginning of the second centenary of Australian Federation. (Publicity materials) 

First performed for the centenary celebration, of Australian Federation, the work was produced with the support of the 

Myer Cultural Foundation and was later awarded the 2002 National Trust Heritage Award in the Conservation category(2). 

Anatoly Frusin’s direction places the strong emphasis on physicality. In fact the formance operates without the use of any 

set elements, except for a simple chair. Similarly, there are few props; though the performer relies heavily and creatively 

on a long piece of white fabric. This fabric is used in various ways including physical represenations but also metaphorical 

associacions. For instance, it is wound into two joined bundles when it represents twins, and later during the transportation 

scene the fabric is held aloft and represents the sails of the transport ship. As an example of its metaphorical importance, 

in the wedding scene (described further below) the fabric adopts a dual purpose representing both the bride’s dress, and 

being so tightly wound around the performer’s body, suggest the constraints placed on female convicts. 

The action of the production is linear in structure moving from conviction, transport, to life in the penal colony. In the 

conviction scene, an unnamed woman played with an Irish accent, describes what led to her conviction and transportation 

to Australia:  

Distress and want, and hunger and poverty - nothing else - druv us to this country. It was the will of God – glory be to His 

holy and blessed name! To fail the tatties. To be sure, I coldn’t dig one out fit to ate! (3) 

Since no mention is made of any specific crime, the audience are left to make a conclusion that this was not a serious or 

malicious crime, but petty theft, or perhaps even a more lascivious crime was committed, wholly justified by hunger and 

poverty. In contrast to the colloquial speech of the Irish convict, her sentencing judge’s language is verbose and smacks of 

irony:  

Because you have committed this offence the judgement of the Court is that you shall no longer be burdened with the 

support of your husband and family. It would be beneficial for your children to have you removed from this country. You 

should immediately be removed from a very bad climate and a country over-burdened with people, to one of the finest 

regions of the earth, where the demand for human labour is every hour increasing, and where it is highly probable you may 

ultimately regain your character and improve your future. The Court have [sic] been induced to pass this sentence upon you 

in consequence of the many aggravating circumstances of your case, and they hope your fate will be a warning to others. 

Juszkiewicz moves fluidly between the two characters, adopting different postures, stage position and voice. Her 

characterisations are subtle embodiments rather than charactures in spite of how the text may read. Satire, rather than 
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sentimentality plays a striking role in the extract above; the audience is left to draw its own conclusions at the absurdity of 

the Judge’s condemnation and temerarious persistence that he is doing the condemned  a favour in removing her from 

her family and home.  Immediately following the absurd judgement, the condemned female describes her twins. 

In a beautiful gesture the fabric is rolled into two swaddled-baby-sized bundles and as the woman herself makes the 

pronouncement that she will not see them again, the bundles are left to gracefully unfurl across the stage, creating a 

striking image of loss. 

One particularly powerful scene presents a wedding service. Juszkiewicz fluidly characterises three different people: the 

priest, the bride and groom. The scene is frantically played, as Juszkiewicz darts between three stage positions and changes 

her pitch radically to indicate the change of character. The length of fabric in this scene has been bound tightly around the 

performer’s body – her dress – severely limiting her movement and suggesting the containment of her freedom. Central 

to the scene is the only prop in the play in addition to from the length of fabric: a bonnet. The groom believes that the 

bonnet which he has given to his bride has solidified her contract to be married. The bride, however, becomes frozen during 

the ceremony, at first unable to answer: ‘I will’, then flatly refusing to be married. Her groom incensed by her silence and 

then refusal angrily attempts to take back his wedding gift:  

Priest: He comes bringing a bonnet for his bride. Richard, wilt thou take this woman etc.? 

Richard: I will 

Priest: Eliza, wilt thou take this man etc.? [Pause.] 

Eliza, wilt thou take this man etc.? [After a silence:] 

Richard: [Answers for Eliza] Yes, I will. 

Eliza: No! 

Priest: Richard amazed shouted: 

Richard: Give me back my bonnet! 

Priest: Richard, wilt thou take this woman etc.? 

Richard: I will. 

Priest: Eliza, wilt thou take this man etc.? Eliza! 

Richard: [Answers for Eliza] Yes, I will. 

Eliza: No! 

Richard: Yes. 

Eliza: No. 

Richard: Yes. 

Eliza: No. 

The scene ends with Eliza in a heap on the stage after fainting. Powerless in choosing her groom, and without anyone else 

to assist her in her reluctance, she comes to represent the struggle of women in the male dominated penal environment – 

where female convicts were seen as chattel to be bought and sold for items as trivial as a fabric bonnet. 

The wedding scene is a useful example of Kropka’s quasi-documentary style: the scene reportedly draws on a factual 

account recovered by the playwright. Rather than presenting the imagined scene in full, the playwright has done away with 

extraneous detail. The priest’s use of “et cetera” and other characters’ use of pauses, and ellipses in other scenes, pares 

down the spoken dialogue to the bare essentials thereby focusing attention on the important issue: the emotional struggle 

faced by the female convict. Indeed, the theatre company’s name, which translates from Polish as ‘Full stop Theatre,” 

captures the company’s desire for brevity and focus. 
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In an earlier scene, a female convict descrives her arrival to Australia. Unlike the frantic tone described above, her speech 

is slow, her volume lowered with introspection. Like in the scene above, the narrative draws on factual accounts, but here 

several accounts have been condensed into a pastiche of arrival and assignment stories – told from the perspective of one 

person. 

A female convict: 

On landing at the dockyard we were mustered again including those pompous and 

pious speeches about our behaviour and future prospects. 

We were assigned to different households, tradesman, retailers, masters and agents, 

and there were some of us taken up river to the Female Factory at Parramatta for 

further distribution. 

Finally some of us were bought and sold like cattle, the going rate being about ten 

Pounds, and when our masters were tired of us, they sold us off to the highest bidder. 

The island’s beadle acted as auctioneer in the grain store where women were forced 

to parade around the room stark naked, with a number painted on their backs like 

sides of beef. By the end some of the women were so badly battered that their price 

had dropped to the cost of a couple of gallons of rum 

From an account of personal pain told in a first person, the narrative drifts into third, describing that though the speaker 

suffered terrible torment, other women were even less fortunate, and were not only beaten, but suffered the mortification 

of being auctioned in their battered state when they could attract a selling prices of no more  than a couple of gallons of 

rum. The scene places a strong emphasis on the business, and exploitation of convict women, drawing heavily on modern 

terms, such as “assignment” and “distribution” that would be more at home in a description of a critical logistical system 

than of the treatment of people. All this immoral treatment follows, with a delicious touch of irony, the women being 

subjected to moral sermons. 

Kropka Theatre’s aim to remember female convicts, illustrate their plight via their authentic words, position them as victims 

and challenge the idea that all convict women were sex slaves or prostitutes is a commendable goal. Even while a pastiche 

of verbatim text and imaginative monologue and dialogue is used, the play never lapses into emotionally arduous raw 

realism – preferring metaphor to communicate the demeaning, even dehumanising treatment of convict women. That is 

not to say, though, that the production is detached or unemotional; the often vibrant presentation of the convict woman’s 

plight is powerfully moving. As a small company, Kropka Theatre is bringing to audiences’ attention an interesting aspect 

of Australia’s history, with passion and commitment, all with the mobility larger companies simply do not have. Having 

now been performed in Australia, and fringe theatre festivals across Europe, including The Edinburgh Fringe Festival, 

Convict Women – Lifetime Exile is an evocative tribute to the gruelling lives of Australia’s female convict forbears. 

1.Theatre Australia, Kropka Theatre, accessed 10-Feb-11 http://www.theatre.asn.au/node/12026 

2.Performance was originally devised for three perforers, Angela Bauer, Janine Burchett and Jolanta Juszkiewicz, and later 

revised for solo performance. 

3. My thanks are extended to Kropka Theatre who generously provided the quotes used in this review.  

 

Evan Williams – senior lecturer in Department of English Studies and the British Commonwealth Countries, University of 

Lodz, leading classes in Australian culture and politics. Preparing a doctoral thesis devoted to Australian multiculturalism 

and journalism. 
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2011 

SALON ZOFII NAŁKOWSKIEJ 

 

Joanna Kiwilszo, Gazeta Praska 

W lipcu 2010 r. aktorka i twórca teatralny Jolanta Juszkiewicz, znana już praskiej publiczności z takich spektakli, 

jak "PentheMurder", "desdeMona" czy "The Mother again", otrzymała stypendium artystyczne Prezydenta m.st. 

Warszawy na wykonanie autorskiego projektu "Salon Zofii Nałkowskiej", opartego na "Dziennikach czasu 

wojny". Premierowy pokaz projektu odbył się 11 grudnia 2010 r. w "Domu nad łąkami" w Wołominie, gdzie 

obecnie znajduje się Muzeum im. Zofii i Wacława Nałkowskich". 

Zofię Nałkowską nazywano często wielką damą literatury polskiej. Określenie to zawierało w sobie wiele 

trafności. Zawsze, nawet w podeszłym wieku, była piękna i adorowana przez mężczyzn. Pełna uroku, 

bezpośredniości i dowcipu, zdawała się pokonywać niewidzialną barierę czasu. 

W 1944 roku Nałkowska ma 60 lat, za sobą dwa nieudane małżeństwa, pozycję "egerii wyższego towarzystwa 

Warszawy" (Czesław Miłosz) i opiekunki młodych pisarzy. Cieszy się wielkim uznaniem jako pisarka - autorka 

"Granicy" i "Domu kobiet". W czasie okupacji prowadzi z siostrą sklep tytoniowy, który zapewnia im przetrwanie. 

Opiekuje się schorowaną matką, która umiera w 1942 r. na zapalenie płuc. W takim właśnie okresie życia pokazuje 

pisarkę Jolanta Juszkiewicz, starając się w swoim projekcie oddać nastrój wtorkowych spotkań u Nałkowskiej w 

latach 1940-1944. 

Mimo bowiem ciężkich warunków okupacyjnej rzeczywistości, mimo ciągłego zagrożenia, Nałkowska nigdy się 

nie załamała i prowadziła salon literacki. Tradycję, zwyczaj, umiejętność przyjmowania gości i konwersacji z nimi 

wyniosła z domu rodzinnego. Prowadzenie salonu kontynuowała w kolejnych swoich mieszkaniach, zarówno w 

okresie międzywojennym, w czasie wojny, jak i w pierwszych latach po wojnie. W czasie wojny salonem był 

czasem tylko nieopalany zimą pokój, w którym sprzedawała papierosy, ale skupiał w sobie środowisko 

warszawskiej inteligencji. Gośćmi Nałkowskiej byli nie tylko literaci, ale również ciekawi ludzie innych zawodów. 

Salon zawsze żył rozmową - interesującą, błyskotliwą dyskusją. 

"Salon Zofii Nałkowskiej" to projekt performatywny, łączący aktorską formę inscenizacji fragmentów 

"Dzienników" z instalacją zarysów w naturalnych rozmiarach postaci znanych pisarzy i ludzi kultury oraz 

podłożoną ścieżką dźwiękową do ich wypowiedzi. Pomieszany i poplątany szum głosów na początku spektaklu 

pozwala wyobrazić sobie sytuację na żywo: czas bólu i strachu przed zagładą, niepewność jutra, a przy tym 

ogromną żądzę i niezaspokojoną potrzebę rozmowy intelektualnej. 

Jolanta Juszkiewicz bardzo trafnie wybrała fragmenty "Dzienników". Wyłania się z nich portret kobiety 

niezwykłej. Poznajemy jej przemyślenia na najróżniejsze tematy, z którymi przeplatają się opisy wojennej 

rzeczywistości, od relacji z codziennych zabiegów o przetrwanie aż po krótkie, lecz pełne dramatyzmu wzmianki 

o tragicznych zgonach krewnych i znajomych, rozstrzeliwaniach i likwidacji warszawskiego getta. Teatr Jolanty 

Juszkiewicz to teatr emocji. Czujemy wręcz radość Nałkowskiej z czytania książek, obcowania z literaturą, na 

przekór okropności wojennego życia. 

Jolanta Juszkiewicz dedykowała swój projekt prof. Mai Komorowskiej, która podobnie jak Zofia Nałkowska, 

swoim autorytetem i osobowością podtrzymuje środowisko intelektualne Warszawy. 
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PentheMurder 

 

KOSOWO, PEJA 

http://www.towpolalb.pl/index.php/40-kultura/sztuka/149-polski-monodram-najlepszy-w-kosowie 

Towarzystwo Polsko-Albańskie POLSKI MONODRAM NAJLEPSZY W KOSOWIE 

 

 

Jolanta Juszkiewicz w "PentheMurder" (foto: zeri.info) 

 

Na zakończonym 22 kwietnia Międzynarodowym Festiwalu Monodramu MonoAKT w Kosowie Wielką Nagrodę 

Festiwalu zdobył polski monodram Teatru Kropka Theatre - 

"PentheMurder" w wykonaniu JOLANTY JUSZKIEWICZ. 

 

Przez cały tydzień, od 17 do 22 kwietnia widzowie mogli obejrzeć przedstawienia z Kosowa, Albanii, Macedonii, 

Bośni, Słowacji, Polski i Ukrainy. 

 

Teatr Kropka Theatre założony i prowadzony w Sydney od 1997 przez aktorkę Jolantę Juszkiewicz zaprezentował 

"PentheMurder" pierwszy projekt powstały przy współpracy z reżyserem Markiem Brodzkim. Adaptacja dramatu 

Heinricha von Kleist 'Pentezylea' (1808) w formie teatru emocji solo. 

 

Jolanta Juszkiewicz powiedziała: "Czuję się bardzo dobrze na tym Festiwalu. Nie wracam stąd z pustymi rękoma, 

ponieważ otrzymałam od Was bardzo wiele - przyjaźń i niezwykłą szczerość". Dodała również, że w Australii, 

gdzie się mieszkała, podczas wojny w Kosowie spotkała wielu Albańczyków. "Przeżywałam bardzo ich los, ale 

teraz spotykamy się w innych okolicznościach, łączy nas sztuka"- zakończyła. 
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LYON, FRANCJA   

 

4ème édition du festival Printemps d’Europe 

Du 19 au 29 mai, Lyon et la région Rhône-Alpes vont accueillir 21 troupes théâtrales en provenance de la Pologne, de 

l’Italie, de la Serbie, de la Finlande, de l’Allemagne et de la Hongrie. Les artistes présenteront des spectacles de danse, de 

cirque, de théâtre et des concerts. Ce festival vise à promouvoir la richesse des langues, des arts et des cultures de 

l’Europe. Deux troupes théâtrales polonaises se produiront sur scène: Kropka Théâtre de Jolanta Juszkiewicz ainsi que 

Mumerus de Cracovie. 

La soirée polonaise spéciale (24 mai, salle Rameau) comprendra : – spectacle la Mère (Matka) de Stanisław Ignacy 

Witkiewicz donné par le théâtre Kropka de Varsovie de Jolanta Juszkiewicz. 

En plus dans le cadre du festival: 20, 21, 22 mai  à la Théâtre des Marronniers, Kropka Théâtre - Penthe Murder. 

Le pièce est fondée sur le mythe de Penthésilée, reine des amazones, et son amour destructeur pour Achille. La forte 

interaction qui s`établit avec le public montre que le Kropka Teatr a su revisiter cette oeuvre phénoménale ; en le lien 

expérimental créé avec l`opéra de Pucell perment de montrer les angoisses et les humilations, la futilité de la souffrance 

humaine ainsi que les motivations de la mutilation et de la mort. D`après l`oeuvre de Heinrich von Kleist : Penthesilée. 

Sztuka ta oparta jest na micie o niszczącej miłości królowej amazonek Penthesilea do Achillesa. Przedstawienie o 

cierpieniu i upokorzeni, marności ludzkiego życia oraz zniszczeniu i śmierci w fenomenalnym wykonaniu awangardowego 

Teatru Kropka. Sztuka według dzieła Heinrich von Kleista. 

http://www.lyon.msz.gov.pl/fr/news/archives/?printMode=true 
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DesdeMONA 

PentheMurder 

 

SIBIU, RUMUNIA  

Festivalul Internaţional de Teatru de la Sibiu 

 

Highlights 2011: desdeMONA – KROPKA THEATRE (teatru, 

50min, Polonia) 

desdeMONA realizat de Kropka Theatre este o coproducţie 

Polonia - Australia ce a primit Premiul pentru cel mai bun 

spectacol la Festivalul Internaţional AlbaMono din Albania, 

în 2008. Spectacolul este o adaptare după Othello de 

Shakespeare, exploatând la maximum corpul uman şi 

obiecte neconvenţionale. 

https://reteaualiterara.ning.com/profiles/blogs/festivalul-

international-de-3 

 

 

Constantin Chiriac, despre editia de anul acesta a 

Festivalului International de Teatru de la Sibiu: “Venim pe o 

mostenire financiara foarte grea” 

/…/ Miercuri avem o prezenta poloneza de exceptie: 

desdeMONA, cu Kropka Theatre, care se va juca in Centrul 

de Cercetari. Incercam sa ocupam fiecare spatiu si, practic, 

fata de ceilalti ani, nu avem nici o zi libera intr-un spatiu de 

joc. E o avalansa de spectacole, sint in jur de 350 de 

evenimente in total. 

http://suplimentuldecultura.ro/6675/constantin-chiriac-

despre-editia-de-anul-acesta-a-festivalului-international-

de-teatru-de-la-sibiu-venim-pe-o-mostenire-financiara-

foarte-grea/ 
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PentheMurder 

 

SŁOWACJA, TRENCIN  

 

https://www.aktuality.sk/clanok/192836/trencin-sam-na-javisku-ponukne-devat-vystupeni/ 

TRENČÍN: Sám na javisku ponúkne deväť vystúpení 

Už po sedemnástykrát sa v polovici septembra v Trenčíne uskutoční medzinárodný festival monodrámy s názvom 

Sám na javisku. Od 15. do 18. septembra privíta priaznivcov v kine Hviezda a klube Lúč. Záujemcovia o súčasné 

divadelné dianie a predovšetkým monodramatickú tvorbu sa tento rok môžu tešiť najmä na divadlá zo Strednej 

Európy. 

"Tak ako v minulosti, aj v tomto roku festival ponúka divákom divadlo rozmanitých foriem ako klauniádu, 

herecko-hudobný recitál či alternatívnejšie predstavenia," priblížila programovú skladbu PR manažérka festivalu 

Michaela Velčková. 

Po ročníkoch, v ktorých sa predstavili divadelníci z Anglicka, Japonska, Izraela či USA, prídu tento rok na 

trenčiansky festival Sám na javisku stálice českej, slovenskej a poľskej divadelnej scény ako Jiří Schmitzer, Marián 

Gaišberg, Martin Huba či Kropka Theatre. 

 

 

http://klubluc.sk/divadlo/744/16_9_2011/kropka-theatre-penthe-murder.html 

Death, humiliation, sex, and the pettiness of daily life are recurrent themes in awarded Kropka Theatre new 

approach based on myth on Amazon Queen Penthesilea and the pride of Greeks, Achilles. The tides of their 

private battle turn and return with mounting intensity, making havoc of every gain the Greeks and the Amazons 

have made. The experimental cutting with Purcell’s opera greatly draws upon while displaying the agonies and 

humiliations, the futility of human suffering as well as motifs of degradation and death. An intensive engagement 

with the audience shows how Kropka Theatre’s expression may interfere the brilliant writing of Heinrich Von 

Kleist.  

 

The year 2011 is proclaimed by UNESCO a year of Henirich von Kleist to commemorate his suicidal death 200 

years ago. We hope to acknowledge his mastery by presenting adapted work in an emotional and minimalist 

form of theatre.  
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MARIA SKLODOWSKA CURIE: 

 BOOK OF GENESIS / NAKED TO THE BONE 

 

LUKSEMBURG ABBAYE DE NEUMUNSTER 

http://www.fundamental.lu/en/production/maria-s-curie-book-genesis-naked-bone 

The production is an innovative account of Madame Maria Sklodowska Curie’s scientific accomplishments as well as her 

private and personal traits. Upon receiving her second Nobel Award in 1911 – dedicated strictly to her own achievements 

– Maria underlines the award’s inextricable link to the work produced in cooperation with her husband Pierre Curie. The 

leitmotiv of the project is taken from the Book of Genesis – “It is not good that the man should be alone; I will make him 

an help meet for him.” 

It is the end of 1911, Paris, Maria has just returned from her trip to the Nobel Award ceremony in Stockholm. Recent issues 

related to a turbulent affair destroy her reputation to such an extent to drive her to the brink of death. While on retreat, 

through her subconscious, Maria travels back in time to her wedding day. Her companion on this illusory journey is an 

apparition of Pierre who has been dead since 1906. 
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Foto: Archiwa Fundamental. Steve Karier (Pierre Curie), Jolanta Juszkiewicz (Maria Skłodowska-Curie) 

 

Devised by Jolanta Juszkiewicz, With Jolanta Juszkiewicz & Steve Karier 

Production Manager Jérôme Konen, Coproduction Kropka Theatre & Fundamental A.s.b.l. 

This project is under the honorary patronage of the Embassy of the Republic of Poland in the Grand-Duchy of 

Luxembourg, the Embassy of the Grand-Duchy of Luxembourg in the Republic of Poland and the auspices of The 

Association of Polish Artists. 

 

With the support of - CCRN, ArtMadeInLuxembourg A.s.b.l., Université du Luxembourg, Warsaw University of 

Technology: Faculty of Physics, Dom Kultury Praga, Permanent Representation of the Republic of Poland to the 

EU in Brussels, Polish Ministry of Economy: Department of Nuclear Power, International Theatre Institute, Institut 

Polonais Paris, Adama Mickiewicza Institute, Willy Rogalla, Warsaw City Council & Orange Foundation.  

Language – English 
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Tłumaczenie recenzji  

Franck Colotte: Maria, kobieta za zasłoną mitu, Centrum Kulturalnym Neumünster 

Z okazji setnej rocznicy przyznania Marii Curie drugiej Nagrody Nobla, a także z okazji polskiej prezydencji w Unii 

Europejskiej, w dniach 28 i 29 października br. w CCRN wystawiona została sztuka p.t. „Maria Skłodowska-Curie” – 

koprodukcja Teatru Kropka z Polski i Zespołu Fundamental z Luksemburga. Sztuka ta, w anglojęzycznej interpretacji Jolanty 

Juszkiewicz – aktorki i jednocześnie autorki scenariusza – oraz Steve’a Kariera, przedstawia życie wielkiej uczonej. 

Maria (1867-1934) Curie dla Francuzów, Skłodowska dla Polaków, stała się mitem, gdyż uznano ją za jedną z największych 

uczonych w Historii. Niebawem po odkryciu zjawiska promienio-twórczości1 Maria wraz ze swym mężem odkrywa nowy 

pierwiastek – polon, a wkrótce potem – rad. Jest ona pierwszym podwójnym laureatem Nagrody Nobla: z fizyki w roku 1903 

i z chemii w roku 1911. Po przedwczesnej i tragicznej śmierci Piotra Curie Maria zastępuje go na stanowisku profesora na 

Sorbonie. Wycieńczona i niemal niewidoma umiera na białaczkę w roku 1934. 

Pogrążony w atmosferze zadumy, jaką stwarza rytualna muzyka buddyjska towarzysząca całemu przedstawieniu, widz 

zanurza się w intymną sferę życia istoty ludzkiej – wraz z całym ciągiem jej zwątpień i lęków, radości i wzruszeń: odkrywa 

życie kobiety przysłonięte dotąd mitem wielkiej uczonej. 
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Akcja sztuki, w 16 odsłonach, rozgrywa się pod koniec roku 1911, kiedy to Maria wraca ze Sztokholmu z uroczystości 

wręczenia jej nagrody Nobla. Skandal wokół „afery Langevina” podkopuje jej reputację: jej związek z żonatym fizykiem, 

Paulem Langevin, jest na łamach niemal wszystkich gazet i rozpala opinię publiczną. Pomimo sugestii ze strony Komitetu 

Noblowskiego, aby w tej sytuacji Maria nie przyjeżdżała po odbiór nagrody, ona jednak decyduje się przyjechać i nagroda 

zostaje jej wręczona 10 grudnia 1911 roku. 

Jolanta Juszkiewicz z wdziękiem i skromnością ukazuje widzom zamkniętą w sobie postać, która odbywa podróż w czasie i 

przywołuje wspomnienia2. Śmierć Piotra jest rozdarciem i głuchym, pełnym patosu krzykiem, który ona jednak opanowuje 

dzięki swej determinacji i odwadze. Pojawiają się liczne pytania: jak pogodzić absorbującą pracę naukową i dydaktyczną z 

życiem rodzinnym? Jak stawić czoła trudnościom materialnym, chorobie, skandalowi? 

A więc sztuka ta, interesująca zarówno aspektem dokumentalnym jak i człowieczym, rzuca nowe światło na życie niezwykłej 

kobiety i obnaża je z mitu, dzięki czemu postać ta staje się istotą prawdziwie ludzką. 

1 Ze składni oryginału francuskiego wynika, że to Maria odkryła promieniotwórczość. W istocie – odkrył ją Antoine Henri Becquerel w r. 1896, a Maria zbadała i nazwała. 

Polski przekład pozwala uniknąć merytorycznej nieścisłości oryginału. 

 

 

 

http://www.zw.com.pl/artykul/4,645557-Wspomnienie-noblistki.html 

Wspomnienie noblistki Życie Warszawy, Agnieszka Rataj 18-11-2011 

„Maria Skłodowska-Curie: Book of Genesis/Naked to the Bones", scen. i reż. Jolanta Juszkiewicz, wyk. Jolanta 

Juszkiewicz, Steve Karier, Politechnika Warszawska, Aula Wydziału Fizyki, ul. Koszykowa 75, (19.11), godz. 19 

 

Bieżący rok będący jednocześnie setną rocznicą przyznania Marii Skłodowskiej-Curie Nagrody Nobla w dziedzinie chemii 

za odkrycie pierwiastków polonu i radu ogłoszony został rokiem uczonej. Sprzyja więc przypominaniu postaci noblistki. 

Takiego zadania podjęła się Jolanta Juszkiewicz w nowym spektaklu założonego przez nią Kropka Theatre. 

 

Niezależna, idąca zawsze swoją drogą Maria Skłodowska-Curie pozostaje jedyną kobietą, którą uhonorowano Nagrodą 

Nobla w dwóch dziedzinach: fizyki i chemii. Po jej śmierci Albert Einstein wspominał „była jedynym niezepsutym przez 

sławę człowiekiem spośród tych, których przyszło mi poznać". Jolanta Juszkiewicz postanowiła skupić się na partnerstwie 

Marii Skłodowskiej-Curie i jej męża Piotra Curie we wspólnej drodze naukowej. W jej przedstawieniu uczona pod koniec 

życia wraca do przeszłości, w której mieszają się informacje, symbole, praca i wspomnienia. Towarzyszy jej zmarły kilka 

lat wcześniej Piotr Curie.  
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Politechnika Warszawska • Aula Budynku Fizyki, 19.XI.2011 r. 

Prof.dr.hab. Rajmund Bacewicz, Prof.dr.hab. Jan Pluta, Prof. dr hab. Włodzimierz Zych, Doc. dr. J. 

Grabski 

Rok 2011 był znaczącym okresem dla polskiej kultury i nauki. Sto lat temu, największa polska Uczona, Maria Skłodowska 

Curie otrzymała drugi raz nagrodę Nobla, tym razem z chemii i ta rocznica obchodzona była uroczyście w całym kraju. 

Jednym, ale bardzo znaczącym wydarzeniem z tym związanym było na Politechnice, w Auli Wydziału Fizyki zrealizowane 

19.XI.11 przedstawienie pt. Maria Skłodowska-Curie” Book of Genesis/ Naked to the Bone” w wykonaniu pani Jolanty 

Juszkiewicz, która wcieliła się w postać Marii Skłodowskiej (19.XI.11) oraz towarzyszącego Jej Stev’y Kariera w postaci 

zjawy, nieżyjącego Piotra Curie. 

Było to wydarzenie na skalę znacznie przekraczającą sam Wydział Fizyki PW, bo wśród wielu gości byli przedstawiciele 

Korpusu dyplomatycznego akredytowanego w Warszawie, profesorowie Uniwersytetu Warszawskiego i Rektor PW 

reprezentujący środowisko politechniczne, oraz wiele gości „z miasta”, którzy stojąc z powodu braku miejsc siedzących, 

uczestniczyli w przedstawieniu. 

Przedstawione odsłony z przeszłości, orientalny kostium i cicha muzyka w tle oraz niezwykle sugestywna gra Aktorów 

przeniosła widzów na godzinę w silnie emocjonalny i sugestywny świat intymności i przeżyć przedstawianych bohaterów. 

Choć istnieją filmy obrazujące życie Marii Skłodowskiej-Curie, żaden z nich nie wydobył tego bogactwa i siły przeżyć 

Wielkiej nie tylko Uczonej, ale Człowieka o ogromnej wrażliwości psychicznej, pełnego wielkiego uczucia i chwil 

załamania, szukającego piękna i prawdy w otaczającym nas świecie i co dzięki wielkiemu talentowi zdołała wydobyć i tak 

silnie, oraz chwilami niezwykle przejmująco pokazać pani Jolanta Juszkiewicz. 

Było to odkrycie nieznanych cech Marii i ukazanie głębi jej przeżyć, oraz pokazanie miotanego namiętnością i wielką siłą 

uczucia Bohaterki, wynikającego ze związku między dwojgiem ludzi, których wielkość wykraczała poza sferę twórczości 

naukowej. Niezwykle trafnie ocenił to Albert Einstein w swoim telegramie kondolencyjnym do rodziny, po śmierci Marii: 

„Teraz, gdy życie tak niezwykłej Osobowości jak Pani Curie dobiegło końca, nie wolno nam ograniczać naszej pamięci o 

Niej wyłącznie do owoców Jej pracy na rzecz ludzkości. Wartości moralne tej wyjątkowej Osobowości mają 

prawdopodobnie głębsze znaczenie dla obecnego pokolenia i całego biegu historii niż tylko Jej osiągnięcia intelektualne.” 

I to dzięki wielkiemu talentowi i sile ekspresji udało się potwierdzić pani Juszkiewicz w przedstawionym tekście jej 

autorstwa. I właśnie za to nowe poszerzenie wyobrażeń o Uczonej należy się podziękowanie. Ważne jest to też nie tylko dla 

środowiska naukowego, ale również dla licznej młodzieży, która uczestniczyła w wyjątkowym przedstawieniu. 

 

Dr Barbara Petelenz • Instytut Fizyki Jądrowej Polskiej Akademii Nauk • Kraków, 2011 

Panią Jolantę Juszkiewicz poznałam w roku 2011, gdy rozpoczynała pracę nad spektaklem p.t. „Maria Skłodowska-Curie. 

The Book of Genesis. Naked to the bone”. Plon tej pracy zobaczyłam w listopadzie tego samego roku, w Auli Wydziału 

Fizyki na Politechnice Warszawskiej. 

Z pełną odpowiedzialnością stwierdzam, że wzbudził on mój najwyższy podziw i uznanie. 

Spektakl jest autorskim pomysłem Pani Jolanty Juszkiewicz, ściśle wpisującym się w ustanowiony pod auspicjami IUPAC i 

UNESCO Międzynarodowy Rok Chemii 2011, oraz w jednoczesny z nim rok Marii Skłodowskiej-Curie, obchodzony pod 

patronatem Prezydentów Polski i Francji. 

Scenariusz przedstawienia przygotowany przez Panią Jolantę Juszkiewicz z pozoru nie wychodzi poza wybór dokumentów 

związanych z biografią Marii Skłodowskiej-Curie, ale już przy jego lekturze widać, że dokumenty te najpierw zostały 

starannie i ze znawstwem dobrane, a następnie profesjonalnie ułożone w dramat. 

Jednakże, talent i sztuka Pani Jolanty Juszkiewicz to o wiele więcej niż wierność faktom historycznym i umiejętność 

stworzenia scenariusza, który potrafi utrzymać widza w napięciu. Inteligencja i artyzm Pani Jolanty Juszkiewicz ujawniają 

się w pełni w czasie jej gry w przedstawieniu, które ona też wyreżyserowała. Chodzi mi tutaj nie tylko o sprawność, z jaką 

Pani Jolanta Juszkiewicz wydobywa bogactwo wyrazu z ascetycznie skromnego zbioru rekwizytów (trzeba też wspomnieć 

znakomite stroje projektu Pani Kingi Kowalewskiej), lecz także – a właściwie przede wszystkim – o jej zdolność do 

wyobrażenia sobie niewiarygodnie szerokiej gamy ludzkich uczuć i umiejętność przekazania ich widzowi.  
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Wydaje mi się, że odgrywana przez Panią Jolantę Juszkiewicz postać Marii Skłodowskiej- Curie (przy współudziale Pana 

Steve’a Kariera, równie świetnie grającego złożoną rolę męską) staje się w rzeczywistości pretekstem do wyrażenia ogólnej 

głębokiej refleksji o człowieku, znacznie wykraczającej poza indywidualny los pojedynczej, choćby najbardziej wybitnej, 

postaci historycznej. 

Pani Jolanta Juszkiewicz jest artystką, która przez kilkanaście lat pracowała w Sydney w Australii, a teraz od kilku lat 

mieszka znowu w Polsce. Dzięki perfekcyjnemu opanowaniu języka angielskiego trafia ona ze swoją sztuką do szerokiej 

publiczności międzynarodowej. Wspomniane przedstawienie było wystawiane w roku 2011 nie tylko w Polsce, ale też w 

kilku krajach Europy Zachodniej. Tym sposobem Pani Jolanta Juszkiewicz nie tylko przypomina widzom fascynującą postać 

Marii Skłodowskiej-Curie, ale też – podobnie jak ona – staje się jednym z najlepszych ambasadorów kultury polskiej poza 

granicą rodzinnego kraju. 

 

PARYŻ, FRANCJA 

 

 

 

http://culture.pl/en/event/maria-sklodowska-curie-book-of-genesis-naked-to-the-bone 

The show is an innovative take on the mythical couple Maria Skłodowska Curie and her husband Pierre and its symbiotic 

dynamic. Based on various sources documenting their private life and their experimentation with radioactivity, it draws a 

broad portrait of the science-minded pair  

"Book of Genesis / Naked to the Bone" strives to capture the essence of a scientific partnership and the direct correlation 

between Marie Skłodowska Curie’s winning of the 1911 Nobel Prize Award and her husband’s participation in her 

accomplishments, following the leitmotiv taken from the Book of Genesis: "It is not good that the man should be alone. I 

will make a helper suitable for him." 

The show’s unique narration depicts the couple’s invention and creativity, as well as its numerous scientific and artistic 

interpretations, under an unusual theatrical form. Jolanta Juszkiewicz sets her characters on a fantastical journey, featuring 

original costumes and a surprising selection of Oriental music. Performed in English (with French subtitles), the play is a 

vibrant and poetic account of the successes and struggles of Marie and Pierre Curie. Combining original music of Tibetan 

Mahakala Buddhism with the soft melodies of Georgian Djivan Gassparyan, the modern and mystical spectacle is 

empathised by the exceptional plasticity of the characters, dressed in oriental gear, a highlight of the alternative 

productions of the Kropka Theatre. 

Accompanied by haunting Tibetan music, it seems that a spiritual ceremony is set to begin. Two figures, wearing identical 

woollen gowns of a height under the rib cage, and elaborate multi-meaning vests wander in measured steps across an 

empty stage, among flashes from the past and a chaotic chronology of events. Thanks to the specific aesthetics of the set 

and costume design combined with the musical score, the actors gradually escape the formal setting of the story to form 

fascinating body sculptures, creating a rite outside of time, in an intimate and surreal space. 
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2012 

DesdeMONA 

 

FUJAIRAH, EMIRATY ZJEDNOCZONE 

 

http://foodbolet.blogspot.com/2013/05/sheikh-rashid-al-sharqi-attends.html 

 His Highness met with many of the festival’s guests who had 

come from different parts of the world to enjoy the Fujairah 

festival. 

In the evening Sheikh Rashid attended the play, Desdemona, a 

joint Polish-Australian production, adapted from Shakespeare’s 

Othello. The play was performed by Jolanta Juszkiewicz and 

directed by Anatoly Frusin and Jolanta Juszkiewicz. Jolanta was 

brilliant in her performance of the devoted wife who faces the evil 

side of human nature and is doomed to die because of her 

husband’s extreme jealousy for a sin she did not commit. 
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JUDYTA JAKA BYŁA 

JUDITH AS SHE WAS 

 

LYON, FRANCJA 

 

Festival théâtrales Printemps d'Europe – Lyon, Cette edition met à l'honneur Bruno Schulz 

Pour une nouvelle fois Lyon redeviendra le lieu de rencontres théâtrales internationales intitulées Printemps de 

l'Europe, organisées par l'Association Europe et Cie. 15 troupes de théâtres seront invitées à cette 5e édition du 

festival : venant entre autres d'Albanie, Allemagne, France, Grèce, Italie, Portugal et Pologne. Au programme du 

festival : débats et rencontres. 

Cette année, le Consulat Général s'associe aux organisateurs de cet évènement de manière particulière afin de 

célébrer dans son cadre le 120e anniversaire de la naissance et 70e anniversaire de la mort de Bruno Schulz. Son 

œuvre, sur le fond des différents mouvements artistiques de la période de l'entre-deux-guerres polonais, située 

a la frontière entre le surréalisme, le réalisme magique et le grotesque, a inspire et continue a inspire de 

nombreux artistes. Nous vous y invitons chaleureusement.  

Ci-dessous le programme polonais du festival: au Theatre des Marronniers à Lyon (2e arr.) les présentation du 

spectacle Judith as she was (Judyta jaką była) du Theatre Kropka de Varsovie. Le spectacle sera sous-titre en 

francais.  

L'ouvre, que la créatrice souhaite a portée universelle et intemporelle, fait référence à la culture et mythologie 

juive ainsi qu'aux traditions slaves. L'adaptation scénique s'est basée sur les livres apocryphes de la Bible, les 

extraits des Boutiques à la cannelle de Bruno Schulz et Martin Buber. Le spectacle, qui présente l'histoire de 

Judith qui tue à la demande de Dieu pour sauver le peuple Israélien, est une tentative de présenter sa 

protagoniste par le prisme des penchants humains, des désirs et envies. L'auteur et l'actrice unique du spectacle 

est Jolanta Juszkiewicz, déjà connue du publique lyonnais des précédentes éditions du festival. (Tarifs du theatre) 

 

 

Foto: Festiwal Europe&Cies (Jolanta Juszkiewicz jako Judyta) 
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desdeMONA 

 

MOSKWA, ROSJA MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL MONODRAMÓW SOLO 

 

http://www.the-village.ru/village/weekend/weekend/117623-plany-na-osen-21-spektakl 

desdeMONA — это шекспировский «Отелло» глазами главной героини. 

Положение женщины среди патриархата, столкновение мусульманской и 

христианской культур, ну и традиционное «любовь зла» — основные темы 

спектакля, в котором Дездемона, не забывая менять костюмы и 

периодически танцевать, рассказывает свою печальную историю. 

Спектакль идёт на английском языке без перевода. 

Режиссёр: Анатолий Фрусин 

В спектакле играет Иоланта Юшкевич 

Kropka Theatre (Польша—Австралия) в рамках фестиваля Solo в ТЦ «На 

Страстном» 

 

2013 

SALON ZOFII NAŁKOWSKIEJ 

 

ALMATY, KAZACHSTAN  

Ałmatyński Kurier Polonijny No1(3)•2013 

Z Kraju i Ze Świata inscenizacja teatralna pt. „Salon Zofii Nałkowskiej” 

Na zaproszenie Konsulatu Generalnego RP, przebywała w Ałmaty polska aktorka Jolanta Juszkiewicz. 

W trakcie pobytu w Ałmaty aktorka przeprowadziła warsztaty teatralne z ałmatyńskim niezależnym teatrem współczesnym 

ARTiSHOCK, zapoznając kazachstańskich artystów z metodą aktorską Jerzego Grotowskiego - reżysera, pedagoga oraz 

jednego z największych teoretyków i reformatorów teatru XX wieku.  

W trwających 8 dni zajęciach uczestniczyło ponad 40 osób (aktorzy, reżyserzy scenarzyści). Uczestnicy mieli również 

możliwość zapoznania się z twórczością Stanisława Ignacego Witkiewicza i Tadeusza Kantora. Obejrzeli zapisy spektakli 

Grotowskiego i Kantora.  

Na zakończenie pobytu w Ałmaty, w siedzibie teatru ARTiSHOCK, artystka zaprezentowała inscenizację teatralną w języku 

polskim Salon Zofii Nałkowskiej (Stypendium artystyczne przyznane Jolancie Juszkiewicz przez Prezydenta m. st. 

Warszawy), autorska inscenizacja fragmentów Dzienników. 

Spektakl zobaczyło ponad 100 osób (ograniczona liczba miejsc): przedstawiciele Polonii, studenci filologii polskiej 

Uniwersytetu im. Abyłaj Chana w Ałmaty, Polacy pracujący w Ałmaty, a także miejscowa inteligencja i osoby ze świata 

kultury. Była to pierwsza próba placówki, zainteresowania miejscowych środowisk artystycznych polskim teatrem. Należy 

podkreślić, że spotkała się ona z niezwykle ciepłym przyjęciem przez widzów oraz z ogromnym zainteresowaniem 

środowiska teatralnego Ałmaty. 

Gra aktorska i talent pani Jolanty Juszkiewicz zostały ocenione bardzo wysoko. Aktorka udzieliła licznych wywiadów 

przedstawicielom miejscowej prasy i TV. Gazeta codzienna „Liter” zamieściła zdjęcie J. Juszkiewicz oraz bardzo pozytywną 

recenzję dot. spektaklu i przeprowadzonych przez nią warsztatów teatralnych w Ałmaty. 

Oleg Belov Arguments and Facts Kazakhstan newspaper 
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Варшавское эхо. Метод Гротовского в Алматы 

Некоторые театры обращаются в различные посольства для оказания содействия, но случается и наоборот. В январе 

этого года Генеральное консульство Польши в Алматы обратилось в театр «ARTиШок» с предложением провести 

мастер-класс и спектакль известной польской актрисы Иоланты Юшкевич. Артишоковцы с благодарностью 

согласились. Итогом стал моноспектакль «Салон Зофии Налковской», рассказывающий о литературном сообществе 

в Варшаве во время гитлеровской оккупации 

 

Иоланта появилась из глубины зала в необычном платье-трансформере. Сначала оно напоминало кокон бабочки, 

затем превращалось то в откровенное салонное декольте, то в строгий платок военных времён. Пластичная актриса 

рассказывала о встречах писателей в один из самых драматичных периодов истории своей страны. Это время боли и 

страха не погасило жажды интеллектуальной беседы, в которой прорастал облик послевоенной Польши. 

Главный режиссёр театра «ARTиШок» Галина Пьянова призналась: 

- Для нас приезд Иоланты, которая сейчас работает в Австралии, стал настоящим подарком и большим сюрпризом. 

Оказалось, что работники польского консульства ходят на наши спектакли, и они резонно решили, что опыт Иоланты 

будет нам интересен. Специально для актёров нашего театра она показала свой новый конкурсный спектакль 

«Дездемона», а также провела мастер- класс, посвящённый методу Ежи Гротовского. Это польский реформатор 

театра, который сравним со Станиславским, Мейерхольдом, Питером Бруком. Гротовский в 60-х годах дал мощный 

импульс и показал, что театр может работать от преодоления боли духовной и физической. Это школа философии, 

близкая к духовным практикам. Построение образа основано на внутренней работе. Это театр-лаборатория. Зрителю 

предлагается не столько развлечение, сколько работа на самопознание. Многие зрители в Европе ориентированы на 

то, чтобы увидеть, как актёр работает со своим внутренним миром через физические, почти акробатические вещи. 

Это своеобразная театральная медитация, которая открывается пути истины для зрителя. 

- Используете ли вы этот метод в своём спектакле «Норд-Ост», премьера которого состоится 30 января? 

- В этом спектакле тоже многое показывается через боль, но в нём мы использовали другой подход. Метод 

Гротовского пополнил наш багаж, и наверняка это проявится в будущих постановках. 

Читайте интервью с Иолантой Юшкевич в одном из ближайших номеров. 

Олег БЕЛОВ, Фото Павла МИХЕЕВА, Аргументы и факты Казахстан, №5, 30.01.13 

Foto http://almaty.msz.gov.pl/resource/c1c08951-c596-4d73-bd23-55a8c2d1fe1f:JCR 
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Foto: Konsulat RP w Almaty (Jolanta Juszkiewicz jako Zofia Nałkowska) 
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ЛИТЕР 22.01.2013, Юлия МИЛЕНЬКАЯ, фото Павла МИХЕЕВА, Алматы 

Польская актриса Иоланта Юшкевич презентовала алматинцам моноспекталь «Салон Зофьи Налковской»  

 Постановка была презентована алматинскому зрителю в театре 

«АРТиШОК» при поддержке генерального консульства 

Республики Польша. 

Спектакль прошел с успехом и при полном аншлаге. Поддержать 

свою соотечественницу пожелали многочисленные представители 

дипломатических миссий Польши в Казахстане. 

Взглянуть на игру европейской актрисы пожелали и студенты 

различных театральных студий Алматы. 

Театральная постановка «Салон Зофьи Налковской» представляет историю встреч на основе фрагментов 

дневников, написанных в 1940–1944 годах – в период немецкой оккупации Польши. 

Литературным салоном польской писательницы, автора реалистических романов, новелл, драм 

Налковской, после родного дома стали ее последующие квартиры, иногда даже неотапливаемая зимой 

комната, в которой она продавала сигареты. Пани Юшкевич попыталась воссоздать то время, показать мир 

интеллигенции и салонную жизнь в трудное и жесткое время. 

Реализовать свой авторский проект «Салон Зофьи Налковской» Иоланта смогла пару лет назад, когда 

получила творческую стипендию президента города Варшавы. Премьера проекта состоялась 11 декабря 

2010 года в салоне дома Налковских, в Воломине «Дом над Лонками». 

Иоланта Юшкевич родилась в Польше, но уже долгие годы работает в австралийском Сиднее. 

Талантливая актриса за определенный период времени смогла создать свой театр. Авторская подача и 

манера игры способствуют созданию собственных и неповторимых образов у актрисы. Она 

специализируется на моноспектаклях, где все внимание зрителей принадлежит только ей. Талант и 

выразительность позволяют Иоланте перевоплощаться и создавать множество непохожих друг на друга 

персонажей. Спектакль «Салон Зофьи Налковской» шел на польском, но это не стало камнем преткновения 

для зрителей. Языкового барьера не случилось только потому, что творчество актрисы можно легко 

воспринимать на уровне жестов, взглядов, интонации, пауз, костюма. К слову, платье-трансформер, в 

котором находилась Иоланта, произвело неизгладимое впечатление на аудиторию.  

В самом начале постановки она предстала перед всеми словно каменное изваяние, затем из ткани 

пластично появилась одна рука, затем вторая. Ткань модифицировалась на протяжении всей постановки и 

переходила из формы элегантного физического платья в ментальную и психологическую накидку ее 

обладательницы. По словам актрисы, костюм «родился» у нее в голове по ходу пьесы, который очень 

правильно дополнял передаваемые чувства и актерские посылы. 

Помимо «Салона Зофьи Налковской», актриса ранее презентовала в театре не менее интересную 

постановку на английском языке – «Дездемона» (desdeMONA). Юшкевич удивительным образом сумела 

показать внутренние переживания главной героини легендарной шекспировской пьесы. По словам 

алматинских театралов, спектакль пробирает до дрожи. 

– Мы очень благодарны замечательной актрисе Иоланте, что она сама выбрала наш театр для проведения 

спектаклей, – говорит главный режиссер театра «АРТиШОК» Галина Пьянова. – Помимо постановок, мы 

стали участниками ее мастер-класса, основывающегося на методе Ежи Гротовского, польского 

театрального режиссера, педагога, теоретика театра. Она большое внимание уделяет актерской работе, 

основывающейся на самопознании, школе философии духа и тела. Всегда безумно интересен актерский 

процесс работы с внутренним миром через сложные физические, а порой даже акробатические вещи. 
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DesdeMONA 

 

TEHERAN, IRAN  

 

http://fitf.theater.ir/en/90286 

Directed by Anatoly Frusin, Australian “DesdeMONA” at Fadjr Theatre Festival 

Written by Jolanta Juszkiewicz and directed by Anatoly Frusin from Australia, “DesdeMONA” will be staged at 

Fadjr Theatre Festival. 

 

 

 

According to the News Headquarters of 31st Fadjr International Theatre Festival, “DesdeMona”, a performance 

by “Kropka Theatre” Troupe, is scheduled to be staged for 50 minutes. This play is an adaptation of Shakespeare’s 

classic and symbolism tale “Othello” focusing on concepts such as love, insanity, and destruction. It is a revised 

and strong version of Othello.  

Jolanta Juszkiewicz, the only actress and writer of the play, is Polish. She has a Master of Fine Arts in stage 

Playwriting and Theatre Arts. She has established the “Kropka Theatre” group since 1997 in Sydney. In her group, 

she uses the illustrative and literary elements of the theatre along with visual arts and movement in a poetic 

drama full of metaphors. She has won many awards from different countries such as Albania, Belgium, Armenia, 

France, Sweden, and England. 

Anatoly Frusin, the director of the play, was born in 1966 in Tajikistan with a Master of Fine Arts degree in English 

Literature from University of Okland. His performances include a variety of works including “Agaemnon”, “The 

Little Cherry Orchad”, “Antigone” and “The House of Bernard Alba”. 

The 31st Fadjr International Theatre Festival will be held from January15 through January 31, by Saeed 

KeshanFallah as the secretary of the festival, in Tehran and five other provinces. 
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http://old.iran-daily.com/1391/10/20/MainPaper/4419/Page/12/MainPaper_4419_12.pdf 

Desdemona for Fajr  Theater  Festival  

An adaptation of William Shakespeare’s ‘Othello’ will be staged by an Australian theater troupe in the international section 

of the upcoming Fajr Theater Festival. The Kropka Theater is to perform ‘Desdemona’ directed by Anatoly Frusin and 

Jolanta Juszkiewicz. Desdemona is a character in William Shakespeare’s play Othello  (c.1601-1604).  Desdemona  is  a  

Venetian  beauty who enrages and disappoints her father, a Venetian senator, when she elopes with Othello. 

‘Desdemona’ is a ritual of memory imbued with poetry, diverse dance-movement, and symbolic usage of costume.  

 

http://www.teheran.msz.gov.pl/pl/c/MOBILE/aktualnosci/polscy_artysci_na_miedzynarodowym_festiwalu

_teatralnym_fajr 

Polscy artyści na Międzynarodowym Festiwalu Teatralnym Fajr 

Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Teheranie 

 

W trakcie tegorocznej edycji Festiwalu Polska była reprezentowana przez Jolantę Juszkiewicz (Kropka Theater) z 

monodramem „Desdemona” oraz przez Mariusza Gołaja, współtwórcę Teatru „Gardzienice”, który zasiadł w jury Festiwalu. 

Jolanta Juszkiewicz (Kropka Theater) wystąpiła w monodramie „Desdemona” na podstawie „Otella” Szekspira. Dodatkowo, 

przy wsparciu Ambasady RP w Teheranie, aktorka przeprowadziła warsztaty teatralne dla teherańskich aktorów i studentów 

z wykorzystaniem metody Jerzego Grotowskiego. Jolanta Juszkiewicz jest absolwentkę wrocławskiej PWST, w 1997 r. 

założyła w Australii „Kropka Theater”, w ramach którego wzięła udział m.in. w festiwalach teatralnych w Armenii, Kosowie, 

Macedonii, Francji, Wielkiej Brytanii i Zjednoczonych Emiratach Arabskich.  

 

Mariusz Gołaj, członek jury Festiwalu, jest współtwórcą Teatru „Gardzienice”, gdzie odpowiada za projekty dydaktyczne 

oraz pełni funkcję zastępcy dyrektora ds. artystycznych. Mariusz Gołaj jest również aktorem Teatru „Gardzienice”. 

Międzynarodowy Festiwal Teatralny Fajr w Teheranie jest organizowany corocznie od 1983 r. 
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CUNEGUNDIS DUCISSAE CRACOVIA 

 

POZNAŃ, POLSKA  

 

Międzynarodowe Kolokwium Stowarzyszenia Teatrów Średniowiecza, Poznań lipiec, 2013 

 

1. Prof. Andrzej Dąbrówka, Instytut Badań Literackich PAN, kierownik Pracowni Literatury 

Średniowiecza.  

 

Jolantę Juszkiewicz miałem okazję podziwiać w poznańskim przedstawieniu monodramu poświęconego św. 

Kindze: Beata Kunegunda księżna krakowska – świeckość w świętości. Premiera ozdobiła festiwalową część XIV 

Kongresu Międzynarodowego Towarzystwa Badań nad Teatrem Średniowiecza.  

Przedstawienie zachwyciło mnie inwencją aktorki, potrafiącej zagrać całą gamę motywów biograficznych, 

zarówno ludzkich jak i historycznych (wspaniała scena przedstawiania kolejnych obcych najazdów na Polskę). 

Zaimponowała mi kompetencja naukowa i literacka Autorki, która potrafiła w krótkiej formie zmieścić bogaty i 

skomplikowany życiorys, nie idąc na łatwizny i unikając stereotypów w obrazowaniu średniowiecza. 

 

2. Peter Cocozzella, Department of Romance Languages and Literatures, Binghamton University, 

USA 

Dear Jolanta,  

I cherish wonderful memories of your performance. Your body language—poetry in motion—delivers the 

indelible impact of an impressive via dramatica. Unfortunately, I do not read Polish. To my great loss, I am sure, 

I am not able to derive considerable benefit from the script redacted in your beautiful language. I will remember 

you and your "Cunegundis" fondly. I wish you resounding success in your career. 

 

/Tłumaczenie/  

Cenię sobie wspaniałe wspomnienia z Pani występu. Język ciała - poezja w ruchu - dostarcza pozostającego na 

zawsze w mojej pamięci działania imponującej via dramatica. Niestety, nie znam języka polskiego. Ku mojej 

wielkiej stracie, jestem przekonany, że nie jestem w stanie czerpać znacznej korzyści ze skryptu zredagowanego 

w tym pięknym języku. 

Aktorstwo i Pani "Cunegundis" zapamiętam czule. Życzę ogromnego sukcesu w swojej karierze. 

 

3. Pamela King, Professor of Medieval Studies, University of Bristol, School of Humanities, Bristol 

Dear Jolanta,  

Can I say again how much I found your performance last week truly compelling. Thank you! 

/Tłumaczenie/ Mogę powiedzieć raz jeszcze, doprawdy ogromnie przekonujący jest Pani spektakl. 
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4. Max Harris, University of Wisconsin-Madison 

Dear Jolanta,  

Your presentation of Cunegundis Ducissae Cracovia, which you both wrote and performed, was breathtaking. 

I have long been an admirer of Grotowski’s Poor Theatre, but had never before had the opportunity to see a live 

performance by an actor steeped in that tradition.  

Your use of minimal, but very well chosen, props and other representational aids, coupled with an astonishing 

control of your voice and body, allowed you to embody the story of Cunegunda in a way that was gripping, 

intensely moving, and visually rich. Although you performed in Polish, a language I do not speak, my attention 

did not wander even for a moment during the full hour and a quarter of your performance. 

I remember, some twenty-five years ago, watching an old black and white film of Grotowski’s Akropolis. It was 

spell-binding. Your Cunegundis Ducissae Cracovia is worthy of comparison with the best work of Grotowski’s 

company. It is a privilege to have seen it. 

 

/Tłumaczenie/ Cieszę się, że mogę ująć w formie pisemnej to co powiedziałem osobiście w Poznaniu. 

Prezentacja Cunegundis Ducissae Cracovia, którą zarówno Pani napisała jak i wykonała, zapiera dech w piersiach.  

Od dawna jestem wielbicielem formy Teatru Ubogiego Grotowskiego, ale nigdy wcześniej nie miałem okazji 

zobaczyć na żywo aktora pogrążonego w tej tradycji. 

Korzystanie z minimalnych, ale bardzo dobrze dobranych rekwizytów i innych środków inscenizacyjnych, w 

połączeniu z zadziwiającą kontrolą nad swoim głosem i ciałem, pozwala aktorowi na ucieleśnienie historii 

Cunegundis w sposób, który pochłania widza, intensywnie angażuje emocjonalnie i jest bogaty wizualnie. 

Mimo, że wykonywane w języku polskim, którego nie rozumiem, moja uwaga nie była oderwana nawet przez 

chwilę w trakcie pełnej godziny i kwartału prezentacji. 

Pamiętam, jakieś dwadzieścia pięć lat temu, oglądałem stary czarno-biały film spektaklu Akropolis Grotowskiego. 

To było jak zauroczenie. Spektakl Cunegundis Ducissae Cracovia jest godny porównania z najlepszą pracą 

Grotowskiego. 

Przywilejem jest mieć okazję obejrzenia go na żywo. 

 

5. Prof. Dr. Cora Dietl, Universität Gießen, Institut für Germanistik, Gießen 

Dear Jolanta,  

It is a great memory of a fascinating performance.  

The conditions you had to meet were very bad: We all were tired from a long congress day, the room was very 

small, there was hardly any oxygen. I do not understand any Polish and I did not have the time to read the paper 

beforehand. All that means that under normal conditions I would have fallen asleep within a couple of minutes. 

The performance, however, was so intense that I could not stop looking at you. I had the feeling that all of us were 

constantly in your focus. The narrowness of the room formed a unit with the firm bonds that you constructed 

between yourself and your audience. At the same time, you totally lived within the words that you spoke, and your 

body miraculously seemed to obey the words beyond the limits of ‘normal’ corporality. 

The performance was a masterpiece of acting and of absolute concentration. It was really fascinating. 
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/Tłumaczenie/ Nie zapomnę tego fascynującego spektaklu. Warunki były bardzo złe: wszyscy byliśmy zmęczeni 

po długim dniu kongresu, sala prezentacji była bardzo mała, prawie nie było czym oddychać. Nie rozumiem języka 

polskiego i nie miałam czasu na przeczytanie wcześniej przygotowanego tłumaczenia. Wszystko to oznacza, że w 

normalnych warunkach zasnęłabym w ciągu kilku minut. 

 

Spektakl jednak był tak intensywny, że nie mogłam przestać patrzeć na Panią. Miałam wrażenie, że każdy z nas 

miał Pani akcję w centrum uwagi bez momentu wyłączenia się. Ciasnota pomieszczenia ściśle łączyła akcję sceny 

z uwagą widowni, którą zbudowała Pani między sobą i swoją publicznością. 

 

W tym samym czasie jako aktor całkowicie żyła Pani w obrębie słowa, które wypowiada, a ciało cudem wydawało 

się słuchać słowa poza granicą "normalnej" cielesności. 

Występ był arcydziełem ruchu ciała i absolutnej koncentracji. To było naprawdę fascynujące. 

 

 

6. Prezentacja w ramach grantu Fundacji Orange Warszawa Stare Miasto, lipiec 2014 

Mateusz J. Janiak, Główny Specjalista ds. Starego i Nowego Miasta oraz Mariensztatu Urząd m.st. 

Warszawy 

 

Bardzo dziękuję za wspaniały spektakl, monodram: Cunegundis Ducissa Cracoviae w Pani wykonaniu i reżyserii, 

jestem bardzo podniesiony na „duchu”, że mogłem podziwiać kunszt słowa wraz z całą oprawą artystyczną, która 

dodała pełni uroku i realizacji zamierzonych fascynacji artyzmem i umiejętnościami szczególnymi, jeszcze raz 

bardzo dziękuję Pani za całość tej prawdziwej duchowej uczty w dzień Św. Kingi. 

 

Będę się starał o promocję Pani artystycznych dokonań i wkładu w kulturę polską w Warszawie. Dołożę wszelkich 

starań o to, żeby być w stałym kontakcie, który powinien i przyniesie dobre owoce dla rozwoju i rozpropagowania 

Pani dzieł na tym szczególnym terenie wrażliwych serc i dusz Mieszkańców Warszawskiej Starówki a może i całej 

Stolicy, chciałoby się awansem rzec. 

 

Pozdrawiam serdecznie i jeszcze raz dziękuję za pięknie przygotowany spektakl o sw. Kindze – Pani, Ksieni 

Sądeckiej Ziemi, z którego źródła moja Mama pochodzi, bardzo jestem wdzięczny. 
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Foto: Mirosław Koczkodaj (Jolanta Juszkiewicz jako święta Kinga, księżna Krakowska) 
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RYBACY DZIŚ 

 

Wejherowska Filharmonia, Wielki sukces teatralny Jolanty Juszkiewicz, Józef Franciszek Wójcik 

 

Rybacy Dziś - Tak był zatytułowany spektakl 

teatru faktu, który 22 września o 20.00 odbył się 

w holu Filharmonii Kaszubskiej w Wejherowie. 

Wiedziałem wcześniej, że będzie to sztuka 

reżyserowana przez Jolantę Juszkiewicz, 

zgodnie z tytułem poświęcona problemom 

dzisiejszych rybaków. 

Długo zastanawiałem się, czy to w ogóle 

możliwe, by jedna zawodowa aktorka i kilku 

amatorów było w stanie przedstawić ten trudny 

problem tak, by spektakl był interesujący i 

trzymał w napięciu? 

 

Jakich środków wyrazu, słów, scenerii i dźwięków użyje Pani Juszkiewicz do budowy dramaturgii i wrażenia? 

Rozpoczęło się. Zabrzmiała muzyka i wkomponowane w nią różne dźwięki, pojawiła się aktorka. Boso, w 

dziwnym szaro-ciemny stroju, z przyczepionymi kłębkami zwiniętych sznurów. W wyszukanych ruchach i gestach 

od razu przykuła uwagę widzów. Z boków wkroczyło kilkunastu starszych mężczyzn, w czarnych spodniach i 

białych koszulach i młoda kobieta w bieli. Mężczyźni brali kłębki sznurów i rozwijali je rozchodząc się na schody 

po obu stronach dzierżąc promieniście rozchodzące się białe linki, które niczym sznury rybackiej sieci opasywały 

uwięzioną w niej aktorkę. 

Poruszające słowa, niezwykłe gesty, dziwna muzyka całkowicie absorbowały. 

Czy postać utożsamia sytuacje gospodarki morskiej? Czy jest symbolem dzisiejszego losu rybaków? 

Może jest głosem sumienia? A może jest po prostu rybą złapaną w sieć – 

Z tarasu na górze rozwinęły się w dół dwie plastikowe płachty. Folie potrząsane drgają i szumią, falują niczym 

morze. Kobieta w bieli w rytm dźwięku i słów uderzała w falującą folie rękoma, jakby zamierzała przeorać morskie 

fale. Folia dudniła przy uderzeniach, pękała. Rozdzierała się jasna strona morza. 

Z boku dostrzegłem trzecią kobietę, która grała na elektronicznych instrumentach, czasem śpiewała. Na scenie 

pojawił się „człowiek z ulicy”, narrator. Kobieta w bieli krzykiem rozpaczy pyta go, co da jeść dzieciom, gdy 

łodzie nie wypłyną w morze. Na rybaków nałożono limity połowowe, jak żyć, gdy łodzie uwięzione są w portach. 

Rozbrzmiały rzewne pieśni o cięciu łodzi. Jaki piękny i wzruszający wokal tej Białej Damy! Słowa świadczą, że 

jest to żona rybaka. A może jest to dobry duch wszystkich rybackich żon? 

Szkoda, że akustyka jest tu taka słaba i dużo słów trudno zrozumieć. 

Opadły folie morskich wód. Zwolniły się promieniste linki. Postać leżała na granitowej posadce niczym ryba 

wrzucona z sieci. Przylgnęła do zimnych kamieni. Potem owinęła się w spadnięte z góry morze z folii. Boże taki 

ziąb, przeziębi się. Jest boso i tak zwiewnie ubrana. 

Mężczyźni zeszli ze schodów. Rozlegały się słowa rybaków jak ludzi z ulicy. Nie były to narzekania, lecz 

wygłaszane odczucia płynące prosto z serca. Były to zwykłe słowa jakie możemy usłyszeć wśród znajomych 
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zatroskanych stanem naszej gospodarki morskiej i rybołówstwa: – czasem szorstkie, czasem wypowiadane z 

oburzeniem, a czasem drwiące. Tak, to są prawdziwe rozmowy naszych rybaków – potwierdzałem w myślach z 

przekonaniem. 

Jedni rybacy dalej wypowiadali swoje kwestie, a inni wręczali widzom skrawki papieru. „Raport wspólnotowej 

agencji kontroli rybołówstwa ’07-’11’, „Program operacyjny nie pozwala wykorzystać dopłat na podniesienie 

stanu technicznego polskiej floty jak i innych krajów wschodnich, zachęca natomiast likwidować jednostki 

pływające bez względu na ich stan.” 

„Ryba wyrzucona z sieci” wczołgała się do wodnego oczka. Odżyła, rozpoczęła jakieś pląsy. Obok w wielu 

miejscach stały litrowe słoiki pełne wody. Rybacy przysiedli na krawędziach marmurowej sadzawki. Gdy aktorka 

w dziwnym tańcu opadała z sił, duch rybackich kobiet, Biała Dama, nakazywała rybakom gestem i dotykiem, by 

tańczącą polewali wodą. Gąszcz gestów, ruchu, słów, muzyki i rzewna pieśń. Ryba leży i trzepocze się. Rybacy 

owijają ją folie, które na początku falowały jak morze. 

Końcowa dominanta chyba u wszystkich wywołała jeszcze większe napięcie i zainteresowanie. Gdy nasi rybacy 

dzielili się swoimi troskami, gorzkimi uwagami, a nawet szyderstwem z gospodarczych poczynań władz 

dotyczących ich losu, ryba wstała. 

Zaskakująca forma gestu, mimiki, słowa, krzyku lub śmiechu niczym głos sumienia przenikał wypowiedzi 

dotyczące rybackich trosk i bolączek. 

Spektakl się skończył. Ludzie wstali z miejsc. Rzęsiste i długie brawa. 

Podszedłem do marmurowego oczka z wodą i po włożeniu tam ręki stwierdziłem, że woda jest całkiem zimna. 

Sceneria schodów i widoczna konstrukcja Filharmonii przypominająca dziób statku w rzeczywistości bardzo 

pasowała do całości przedstawienia. Przy szumie morza też często trudno jest coś dosłyszeć.  

Całość spektaklu po mistrzowsku została wyreżyserowana dla tej właśnie scenerii – rozważałem. – Ta słaba 

akustyka to też swoisty prezent dla rządzących notabli, bo przynajmniej będą mieć wymówkę, że znów nie słyszeli 

głosu rybaków i zwykłych ludzi. Na pewno jednak poruszy ich sumienie i zdopinguje do troski o los rybaków i 

wszystkich pracujących dla morza – rozmyślałem dogłębnie poruszony wracając do samochodu. 
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Foto: Zdrojewski/ Anna Wąs Studio 
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FAUST XXI 

 

WARSZAWA, MAZOWIECKI INSTYTUT KULTURY, PREMIERA 

 

http://www.mik.waw.pl/aktualnosci/item/1141-8-pazdziernika-kropka-theatre-faust-xxi-spektakl.html 

 

Faust XXI  

na podstawie Fausta Johanna Wolfganga von Goethe i Porwania Europy Krzysztofa Koehlera 

 

Jolanta Juszkiewicz – koncept, adaptacja, reżyseria 

Obsada - Jolanta Juszkiewicz, Małgorzata Dederko 

Borahm Kim – animacja komputerowa (Korea Południowa) 

Marek Brodzki – film/ Jerzy Rudziński – kamera (Polska) 

Kinga Kowalewska – kostiumy (Polska) 
 

 

Faust w interpretacji teatru Kropka Theatre to naukowiec CERN-u (Europejskie Centrum Badań 

Jądrowych). Kontynuuje wysiłki pp. Curie, bada najbardziej fundamentalne zagadnienia 

filozoficzne, tj. granice możliwości poznania struktury Wszechświata ku reformie postępu 

cywilizacyjnego ingerując w wymiar naszej egzystencji z poczuciem społecznej użyteczności. 

 

 

Dzisiejszy Faust poprzez najnowsze technologie stara się podporządkować sobie naturę i budować 

nową sferę wolności i dobrobytu. Czy postęp i ułatwienie warunków życia jest rzeczywiście 

czymś lepszym? A może współczesny Faust nie jest już zdolny poczuć piękna, dla poznania, 

którego gotowy jest oddać wszystko? „Trwaj chwilo, jakże jesteś piękna” – któż to dziś 

wypowiada? Albo słyszy? 

 

 

Zahipnotyzowana Europa pozwala się porywać ciągle. Gwałt na Europie to gwałt na dzisiejszym 

człowieku pozostawionego bez wyboru czystego jedzenia, wody i powietrza. Ta Europa „będzie 

wyła jak suka, musząc wycierpieć wiele, zanim umrze; życie gwałciciela to degrengolada bez 

etycznego metrum.” (Porwanie Europy wg Koehlera). 

 

 

W teatrze Juszkiewicz dominują układy niejednoznaczne, w których elementy dążą przede 

wszystkim w stronę sfery duchowości i przeżyć wewnętrznych bohaterów. Chodzi o 

współistnienie obok siebie naturalizmu (materia) i abstrakcji (duch). Uniwersalizm i niezależność 

przemawiają w jej dążeniach twórczych, gdzie punktem wyjścia jest przeważnie kobieta lub, jak 

w Fauście, żeński pierwiastek w męskiej naturze. 
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Foto: Borahm Kim 

FOTO ALBUM - 

https://www.facebook.com/pg/KropkaTheatre.JolantaJuszkiewicz/photos/?tab=album&album_id=2955327

664486744 
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https://www.chwaszczyno.pl/wiadomosci-wszystkie/aktualnosci/1158-teatr-kropka-theatre-zaprasza-do-

wejherowa 

Filharmonia Kaszubska, Puls Kaszub, Józef Franciszek, 7.10.2013 

Faust XXI – Jolanta Juszkiewicz ponownie zaskoczyła widzów. 

 

 

 

Już około 200 lat temu niemiecki poeta Johann Wolfgang Goethe zerwał ze sztywnymi i krępującymi formami. 

W swej twórczości pyta o sens ludzkiego życia, o bunt człowieka, który lekceważąc piekło i niebo formuje myśli 

nowatorskie dla współczesności rodzaju ludzkiego. 

Po spektaklu Jolanty Juszkiewicz „Rybacy dziś” w Filharmonii Kaszubskiej w Wejherowie znów zostałem 

zaskoczony! Była Faustem, Mefistofelesem i duchami współczesnego świata. Sceneria wielkiego ekranu, z 

projekcją po mistrzowsku wykonanej filmowej kompozycji, tworzy niezwykły nastrój i tło historii, jest integralną 

częścią przedstawienia. Aktorka przed ekranem jest jedną postacią, a na ekranie inną. Po przyniesieniu kukły 

mędrca teatr jednego aktora ma już potrójną obsadę. Dźwięk, kolor i cała kompozycja filmowej animacji 

dopełniają reszty. 

Legenda literacka Fausta Goethego na scenie Filharmonii w Wejherowie staje się w pełni współczesna i do końca 

trzyma w napięciu, nie brakuje w niej symboliki, ani poglądów filozoficznych. Juszkiewicz pyta o sens ludzkiego 

życia, prowokuje do zastanawiania się i do refleksji nad problemami współczesnego człowieka. 

U Goethego w drugiej części Faust podróżuje po krainie mar i duchów w przeszłość nawet 3000 lat, u Juszkiewicz 

jest to projekcja futurystycznego miasta. Do klasycznego dramatu romantycznego Pani Jolanta wprowadziła też 

nutę polskiego pozytywizmu. Melodia do znanych słów Marii Konopnickiej „Jadą, jadą dzieci drogą, siostrzyczka 

i brat, i nadziwić się nie mogą, jaki piękny świat” rozjaśnia i ociepla zakończenie sztuki. W sens ludzkiego życia 

i problemy współczesnego człowieka wplata się nuta grającej fujareczki, bociana z żabką w dziobie i konika z 

bujną grzywą. Stary Faust i diabeł 

 

Mefistofeles jakby słuchali słów polskiej poetki: – „W polu, w sadzie brzmi piosenka śród porannych ros, siwy 

dziad pod krzyżem klęka, pacierz mówi w głos”. 

To niezwykła dominanta. Przejmująca cisza podczas spektaklu na wypełnionej sali Filharmonii w Wejherowie, 

skupienie i rzęsiste brawa na zakończenie przedstawienia najlepiej świadczyły o głębokich przeżyciach, jakie 

Faust XXI wywołał na widowni. Jolanta Juszkiewicz znów zaskoczyła i dogłębnie poruszyła widzów. 
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2014 

CONVICT WOMEN 

 

EMIRATY ZJEDNOCZONE, FUJAIRAH 

 

http://ameinfo.com/money/economy/the-sixth-fujairah-international-monodrama-festival-to-be-held-

from-20-28-january-2014/ 

The Sixth Fujairah International Monodrama Festival  

Under the patronage of His Highness Sheikh Hamad bin Mohammad Al Sharqi, Supreme Council Member and 

Ruler of Fujairah, the Sixth Fujairah International Monodrama Festival (FIMF) will be held from 20 – 28 January 

2014. The festival, which is organized by the Fujairah Culture and Media Authority (FCMA), will host one actor 

theatre shows from 12 Arab and international countries, with a guest list of more than 300 celebrities from all 

over the world. 

Festival Director Mohamed Saif Al Afkham announced the participating shows in the 6th Fujairah Festival: 

“Finding Aziza Sulaiman”; written by the late Jordanian writer Atif Al Farrayah, directed by Asaad Fidha, 

performed by Amal Arafa, Fujairah. “Maya” (Algeria); written and directed by Boussela Houari Hichem and 

performed by Janati Souad. “A Woman in Waiting” (South Africa); written by Yael Farber & Thembi Mtshali-

Jones, directed by Yael Farber and performed by Thembi Mtshali-Jones. “Just Garbage” (Oman); written by 

Qassim Matroud, directed by Khalid Al Amri, and performed by Abdul Hakim Al Salehi. “Sighing” (China); written 

by Yu Rongjun, directed and performed by Tian Mansha. “Burning” (Sudan); written by Farhan Al Khalil, directed 

and performed by Huda Al Mamoun. “Eves of a Dream” (Jordan); written by Mofleh Aladwan, directed by Firas 

Almasri, performed by Arij Aljabour. “Convict Women: Lifetime Exile” (Australia); written and performed by 

Jolanta Juszkiewicz, directed by Anatoly Frusin and Jolanta Juszkiewicz. “Life as a Dream: Salvador Dali” (Germany 

– Russian Theatre); written by: Salvador Dali (stage adaptation by Inna Sokolova-Gordon), directed by Inna 

Sokolova-Gordon and performed by Vadim Grakovski. “The Law of Gravity” (Tunisia); written and performed by 

Meher Awachri and directed by Imad May and Meher Awachri. “Miss Julie” (Sweden); written by August 

Strindberg, directed and performed by Anna Pettersson. “Diary of a Mad Man” (Kuwait); written by Nikolai Gogol, 

directed and performed by Yousif Al Hashash. “Human Form 1” (Germany); written, directed and performed by: 

Minako Seki. 

Panels and Discussions - All the winning texts of the Arabic Version of the International Playwriting Competition 

were published in a book that will be distributed during the festival in both Arabic and English. The festival’s 

main panel titled “Monodrama: Text and Embodiment” will be held on 23 January 2014.  

There will also be the usual after-show discussions and a round table discussion titled “What’s left of Theatre: 

New realities, new trends”. Speakers include: Savas Patsalidis (Greece), Ross Manson (Canada), Sun Huizhu 

William (China). Dr. Hans-Georg Knopp (Germany), Anatoly Frusin (New Zealand) and Colin Watkeys (UK). Polish 

artist Jolanta Juszkiewicz will be giving a workshop on “Poor Theatre Method” to young local talents. 
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http://gulfnews.com/news/uae/general/sixth-fujairah-international-monodrama-festival-opens-on-

monday-1.1279189 

 

“CONVICT WOMEN”: ALL THAT BEAUTY ON STAGE! 

 

The Australian show “Convict Women: Lifetime Exile” was a lesson in monodrama for the audience who left the theatre 

after being treated to an extraordinary theatrical experience. The show is a valuable addition to the 6th Fujairah 

International Mondorama Festival and it was written and performed by Jolanta Juszkiewicz and directed by Anatoly Frusin 

and Jolanta Juszkiewicz. 

The talented Jolanta Juszkiewicz played her role in a fixed and specific space, and her transition between tens of characters 

and mental and physical situations did not require any excessive use of colors and projections. Even the background music 

was used infrequently, and only when the scene demanded it. 

Convict Women: Lifetime Exile tells the story of thousands of British women who have been exiled to the Australian colonies 

between 1788 and 1850. It tells in great detail the suffering of those women and their struggle to survive the bitter alive 

and very harsh conditions they have been subjected to. 

In this show, there is a large volume of tragic tales that have been turned to a loud cry stating that human spirit must cling 

to hope, no matter what the difficulties and pains. 

 

Juszkiewicz has an extraordinary ability to use her body as an obedient instrument of expression to pass on all these stories, 

transitions and tribulations. As usual and with the very simple tools she uses, Juszkiewicz always ends up with winner 

shows. It’s like she’s living in a constant state of challenge to search for the rare and precious jewel that resides in the 

performer’s spirit. In more than one show of this award-winning artist, there are rarely any tools used to help her perform. 

Instead, she steps up to the stage to challenge, she blends with the stage and becomes part of it. Eventually, she succeeds 

with these simple tools, and to pass on to us all the human aches from the tales she tells and she embodies the human 

experience which is marred by a lot of the brutal and bitter times. 

On stage, the tools comprised of the rope that had more than one meaning between her hands, the white cloth that she 

turned to a series of symbols, the hat, the bottle of water, and the small table. 

Nothing was used as a mere decoration or aesthetic piece. The aesthetics of the show is in the performance itself and in 

the provision of all the tools necessary for the actress to introduce herself through her vast culture and knowledge and 

through her deep understanding of human pain and experience and of the spirit that glows like a flame in the face of this 

pain. 

This show, which celebrates the determination of the human spirit to survive and triumph, is also the starting point and a 

milestone in standardization and stenography. It is the perfect example that great stories can be told with the most basic 

tools when there’s a real and capable performer and a director who knows how to provoke and discover the beauty without 

any claim or flashy decorations. 

 

“Convict Women” was a compelling monodrama show that filled the stage with Jolanta’s passionate and powerful 

performance without the need for the usual excessive visual effects and decorations that became typical of a lot of 

monodrama shows, especially the Arabic ones. 

 

Date : 1/26/2014 All rights reserved to FMIF info@fimf.ae 
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Foto: M.Shahid /Anatoly Frusin, Jolanta Juszkiewicz/ 

 

 

Recenzja: Daily Al Bayan, www.albayan.ae 2014.01.26 
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Recenzja: Daily Emirates www.emaratalyoum.com.jpg  2014.01.27 
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Foto: M.Sharim, Fujairah Festival 

Wiecej foto Convict Women, album: 

https://www.facebook.com/pg/KropkaTheatre.JolantaJuszkiewicz/photos/?tab=album&album_id=294519890549962 
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JOLANTY JUSZKIEWICZ TEATR Z ANTYPODÓW 

 

AUTOR: adiunkt dr Mateusz Kanabrodzki 

Zakład Teatru i Widowisk 

Instytut Kultury Polskiej Wydz. Polonistyki 

Uniwersytet Warszawski 

 

Jolanta Juszkiewicz jest wybitną polską aktorką. We wspaniały sposób kontynuuje najlepsze tradycje polskiego teatru, 

pełnymi garściami czerpiąc z całego jego dorobku i twórczo go poszerzając.  

Jest duchową córką i siostrą najwybitniejszych polskich aktorek, które rzec by można, od zawsze tworzyły swój osobny 

teatr wewnątrz oficjalnej, z definicji męskiej historii teatru. 

 

Osobowość teatru Jolanty Juszkiewicz jeszcze bardziej uwypukliły zawirowania życiowe, które rzuciły ją do dalekiej 

Australii. Na obcość wynikającą z płci nałożyła się jeszcze obcość wynikająca z losu emigrantki.  

 

Ile siły, wewnętrznej determinacji, głębokiego przekonania o powołaniu artystycznym trzeba było posiadać, żeby w takiej 

sytuacji, będąc wyrzuconą poza najszerzej nawet pojmowany margines swojego macierzystego środowiska nie poddać się i 

pozostać wierną swemu powołaniu artystycznemu? Osobowość Jolanty Juszkiewicz los szczerze obdarzył tego rodzaju 

cnotami.  

 

Także w jej przypadku reguła mówiąca, że bycie na marginesie nieporównanie bardziej sprzyja twórczości, niż 

pozostawanie w jej głównym nurcie i przynależność do establishmentu zyskuje pełne potwierdzenie.  

 

Na takim gruncie zrodził się jej autorski, osobliwy, niezależny tak w formie organizacyjnej jak w treści artystycznej i w 

stosowanych środkach wyrazu, wśród których swobodnie mieszają się ze sobą i tasują elementy charakterystyczne dla 

teatru słowa, gestu, ciała, a nawet teatru plastycznego, zawsze doprowadzone do najwyższego poziomu wykonawczego – 

Kropka Theatre.  

 

Teatr z antypodów w dosłownym i przenośnym sensie tego słowa. Tradycje, do których odwołuje się Jolanta Juszkiewicz, 

jej niepowtarzalna artystyczna osobowość, etos marginalności, który uosabia, niezależność, która zmusza ją do 

podejmowania ciągłych zabiegów o zapewnienie materialnego bytu dla swojego teatru czynią z niej prawdziwą, 

współczesną, jeśli nie ponowoczesną heroinę teatru polskiego, nie tylko ze względu na role, w których pokłada największe 

nadzieje, ale zwłaszcza z powodu najszerzej rozumianego, głębokiego tła egzystencjalnego, z którego jej teatr się wylania i 

w które się wtapia. 

 

W ostatnim okresie swojej twórczości Juszkiewicz ze szczególną uwagą bada związki życia, sztuki i nauki. W 

przedstawieniu, które miałem zaszczyt oglądać ”Maria Skłodowska Curie: Book of Genesis / Naked to the Bone”  

 

Juszkiewicz wraz z partnerującym jej na scenie Steve’em Karierem odmalowali przejmujący pejzaż pełnego namiętności i 

pasji związku międzyludzkiego, w którym miłość nie jest rozumiana, jako wezwanie do poświęcenia się bez reszty 

drugiemu człowiekowi, dziwnym trafem prawie zawsze będącym mężczyzną, ale realizuje się w pełnym ofiarności 

poszukiwaniu piękna i prawdy o świecie.  
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Operując środkami charakterystycznymi dla teatru fizycznej ekspresji i uzupełniając je o całą paletę niuansów służących 

rysunkowi psychologicznemu Juszkiewicz stworzyła przejmujący, dotykający do żywego portret kobiety, której kobiecość 

stanowi niewyczerpane źródło sił twórczych zdolnych do przeformułowania dotychczas obowiązującego obrazu fizycznej 

materii i świata (prócz tego, że jest jednocześnie przyczyną całego pasma upokorzeń, które musiała znosić historyczna 

Skłodowska, przebojem wdzierając się w kręgi francuskich akademików). 

 

Wiedząc z jaką starannością i uczciwością artystyczną Juszkiewicz przymierza się do wszystkich przedsięwzięć można z 

olbrzymią dozą pewności oczekiwać, że podjęte wysiłki zaowocują nietuzinkowymi dziełami, trafiającymi w samo sedno 

toczących się obecnie debat i stanowiących najlepsze świadectwo twórczego potencjału polskiej kultury, która jeśli chce 

być kulturą w pełnym słowa tego znaczeniu musi przecież przekraczać zaklęty krąg samo-odniesień i podejmować tematy 

wychylone w stronę uniwersalności.  

 

Tak szczególny profil artystyczny Kropka Theatre, jak zakres znaczeń związanych z najnowszym zaplanowanym 

przedsięwzięciem czynią z Jolanty Juszkiewicz osobę w wyjątkowy sposób powołaną do sprostowania temu wyzwaniu. 

 

MATKA 

http://wet.art.pl/?page_id=25  XIX edycja Międzynarodowych Warsztatów Teatralnych Dialogi 

 

 

Foto: Mirosław Koczkodaj (Jolanta Juszkiewicz jako Matka) 
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2015 

CUNEGUNDIS DUCISSA CRACOVIAE 

 

http://www.smkolo.pl/index.php?str=kolo_kultury_19022015 

KUNEGUNDA, KSIĘŻNA KRAKOWSKA 

w roli tytułowej Jolanta Juszkiewicz, autorka teksu, na którym oparty jest spektakl 

kostiumy Elżbieta Karaszkiewicz 

 

Ten spektakl to coś więcej niż portret świętej Kingi, XIII-

wiecznej księżnej krakowskiej przybyłej do nas z 

Węgier, by w wieku lat pięciu poślubić dwunastoletniego 

Bolesława, który zyskał przydomek Wstydliwy. 

Oglądamy także świecki aspekt świętej, jej oddanie i 

wkład w sprawy naszej ojczyzny. W oparciu o źródła 

historyczne, a także wypowiedzi świadków 

mieszkających w klasztorze klarysek sądeckich, 800 lat 

temu, powstał autorski spektakl o księżnej krakowskiej - 

Kunegundzie, zasłużonej dla historii naszego kraju. W 

spektaklu obecny jest również współczesny wątek - walki 

o wolność osobistą kobiet Iranu... i możliwość 

samostanowienia kobiet w ogóle. 

Monodram został zagrany w wielkim skupieniu i 

intensywności scenicznej, która udzieliła się widzom. W 

rozmowie z odtwórczynią głównej roli, która odbyła się 

po pokazie, dowiedzieliśmy się jak pieczołowicie 

zbierała materiały i dokumentację postaci. Efekty jej 

pracy zostały już docenione przez polskich mediewistów. 

Znawcy średniowiecza zaprosili Jolantę Juszkiewicz na 

międzynarodową konferencję we Wrocławiu, gdzie 

monodram stał się przedmiotem istotnych rozmów i 

poważnej dysputy. 

Wśród publiczności znalazł się także znawca historii XIII 

wieku, który podjął z aktorką ciekawy wątek rozmowy. 

Dzięki tej dyskusji udało nam się na pewno oddzielić 

znane mity o św. Kindze (w tym opowieść o pierścieniu, który pozwolił jej w Polsce wskazać, w Wieliczce, złoża 

soli) od historycznej prawdy. 

Ujęła nas także prostota i minimalizm środków teatralnych i towarzyszący im emocjonalizm i poetycka metafora 

tego teatru. 

Nasz gość otrzymał wizerunek ślimaka z dedykacją, która nawiązuje do jej licznych podróży - przypominających 

wędrówkę ślimaka noszącego z sobą swój dom - jak aktor ciągnący za sobą, w teatralną drogę, walizkę z 

kostiumami i rekwizytami... 
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MATKA 

 

POLSKA, KIELCE.  

http://www.e-teatr.pl/pl/artykuly/197873.html 

Monodram Teatru Kropka Theatre na podstawie Matki Stanisława I. Witkacego 

Marzec za pasem. Teatr, na otwarcie miesiąca zwiastującego wiosnę, szykuje dla Państwa specjalne przedstawienie: 

Na naszej scenie z gościnnym występem pojawi się Jolanta Juszkiewicz - założycielka, dyrektor artystyczny i aktorka Teatru 

Kropka Theatre. Juszkiewicz nazywa swój Teatr "koczowniczym", bo choć jego ostoją jest Warszawa, to przedsięwzięcia w 

nim realizowane są dedykowane obywatelom różnych narodowości i jeżdżą po całym świecie. Ideą Kropka Theatre jest 

zderzanie ze sobą różnych kultur. Prostota w oprawie sceny, a siła w muzyce, geście i emocjonowaniu się wygłaszanym 

przez aktora słowem, to Teatr Juszkiewicz w pigułce. 

1 marca, w niedzielę, na naszej scenie Jolanta Juszkiewicz w monodramie pt. "Matka" na podstawie tekstu Stanisława 

Ignacego Witkiewicza opowie o relacji matka-syn. Spektakl w interesującej formie pokazuje, jak bardzo zmienia się ona 

pokonując granice geograficzne. 

Spektakl w angielskiej wersji językowej zjeździł: Edynburg - Szkocja, Sydney & Melbourne - Australia, Sztokholm - 

Szwecja, Lyon - Francja, Władykaukaz - Osetia Półn, Stepanakert. My zaprezentujemy go po polsku. 

 

PETERSBURG, ROSJA. ARCHANGIELSK, ROSJA 

 

http://www.polinst.ru/ru/page/show/12/v-polshe.html 

Моноспектакль «Мать» по пьесе Станислава Игнация Виткевича в исполнении Йоланты Юшкевич (Kropka Theatre) 

будет представлен 13 мая в 18.00 в Интерьерном театре и 16 мая в 16.30 в Архангельской научной областной 

библиотеке им. Н.А. Добролюбова . 

Герои пьес Виткевича кружат в водовороте странностей бытия. Охваченные метафизической страстью, они 

вынуждены идти против себя, потерять человеческий облик, извратиться до тех пор, пока не падут жертвой 

собственного сумасшествия и общественного порицания. 

Мать напоминает испорченный автомат. Она во всем винит себя, но  задается вопросом, почему природа заставляет 

ее так страдать. Многое лежит на ее  совести: брак с преступником, унижение, разоблачение и издевательство над 

человеком. Этот тип матери является интегральной частью славянской культуры, он есть почти в каждом из нас. 

Сочувствуя ее судьбе, мы испытываем на себе ее муки, терзая себя и того, с кем мы связаны пуповиной. 

Йоланта Юшкевич закончила факультет Актерского мастерства Высшей Театральной Школы во Вроцлаве. 

Проходила Стажировки в Индии, Норвегии, Канаде. Долгое время проживала в Австралии, где закончила Performing 

Arts Studies в Университете Сиднея и основала театр Kropka Theatre. Совместно с артистами разных культур она 

развернула индивидуальную методику работы и освоила репертуар на английском языке. 

Йоланта Юшкевич сама ставит спектакли и исполняет в них главные роли на польском и английском языках. Она 

также представляет театр Kropka Theatre на различных международных театральных фестивалях. Кроме того, 

проводит мастер-классы для молодых актеров и режиссеров. 

Вечер продолжит серию проектов Польского Института, приуроченных к Году Театра в Польше и 130-ой годовщине 

со дня рождения С.И.Виткевича. Спектакль «Мать» поставлен Йолантой Юшкевич совместно с Анатолием 

Фрусиным (Австралия),  идет на польском языке с переводом. 
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ODYSEJA ŚLĄSKA 

 

LYON, FRANCJA 

 

http://szkolapolskagrenoble.free.fr/index.php/author/szkolapolskagrenoble/page/4/ 

Szkoła Polska w Grenoble Site de l'école polonaise grenobloise 

ODYSEJA FRANCUSKO-ŚLĄSKA – PROJEKT TEATRALNY / PREZENTACJA DOKUMENTACJI 

 

Odyseja francusko-polska to projekt teatralny o emigracji polskich górników po pierwszej wojnie światowej do 

Francji i ich powrotach do Polski po 1945 r. 

Projekt opracowywany jest przez Jolantę Juszkiewicz w ramach autorskiego Teatru Kropka.  

Autorka przedstawi zebraną dotychczas dokumentację powstającego projektu (m.in. fragmenty listów i 

pamiętników polskich górników i członków ich rodzin). Jest to materiał w dużej mierze dokumentalny opisujący 

wydarzenia, w których uczestniczyli Polacy pracujący we Francji (przede wszystkim w okolicach Saint-Etienne i 

Lyonu). 

Konstrukcja odysei nawiązuje do tradycji antycznych, głównym narratorem jest chór, na tle którego poszczególni 

bohaterowie przedstawiają swoje indywidualne opowieści. W ten sposób z pojedynczych relacji powstaje 

interesujący i wielowątkowy portret większej zbiorowości. 

Prezentacja dokumentacji odbędzie się: w Lyonie 30.06.2015 o godz. 19.30 w Konsulacie Generalnym RP w 

Lyonie (79 rue Crillon, Lyon 6eme). 

 

 

 

  

Foto: archiwum Teatru Kropka Theatre (Kopalnia Muzeum, sala spektaklu – przebieralnia górników) 
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CUNEGUNDIS DUCISSA CRACOVIAE 

POLSKA, RADZYŃ PODLASKI 

http://wet.art.pl/?page_id=2 

XX Międzynarodowe Otwarte Warsztaty Teatralne „Dialogi 2015” w Radzyniu Podlaskim 

CUNEGUNDIS DUCISSA CRACOVIAE (Kunegunda, Księżna Krakowska) w wykonaniu Jolanty Juszkiewicz 

 

 

Portret świętej Kingi, XIII w księżnej krakowskiej, świecki aspekt świętej, jej oddanie i wkład w sprawy naszej 

ojczyzny zasługują na szacunek i hołd nie mniejszy od aspektu jej kultu. Odhermetycznienie postaci 

współczesnemu społeczeństwu, uświadomienie aktualności działań księżnej w dniu dzisiejszym poprzez żywy 

teatr dokumentu. 

Spektakl porusza i przenika atmosferą nieprzeciętności i kompleksowości kobiety zasłużonej w budowaniu historii 

naszego kraju w epoce średniowiecza, obecnej również współcześnie. 

 

MATKA  

 

BRAZYLIA, BRASILIA 

http://www.satisfeitayolanda.com.br/blog/2015/08/25/provocacoes-do-cena-contemporanea/ 

Provocações do Cena Contemporânea É uma alegria voltar ao Cena 

Contemporânea, um ano depois com a programação mais robusta. A 16ª 

edição do Cena Contemporânea – Festival Internacional de Teatro de 

Brasília começou terça-feira passada (18/08) e abriga 27 espetáculos 

cênicos, sendo nove internacionais, outros nove de seis estados 

brasileiros e mais nove produzidos no Distrito Federal. A edição de 

2015 comemora os 20 anos de festival.  E neste ano voltaram as oficinas 

teatrais, os debates e os shows musicais. A maratona do Satisfeita 

Yolanda para acompanhar as peças começa hoje, com A geladeira, com 

o Antikartátika Teatral, direção de Nelson Baskerville e atuação de Fernando Fecchio. 

O teatro contemporâneo, com as possibilidades de intervenções tecnológicas e diálogos com o cinema, e o 

chamado “teatro puro” são vértices da programação. Uma epopeia africana sobre exílio, ódio e perdão da 

companhia Amok Teatro foi uma das atrações. Levou ao palco o Salina (A última vértebra), com texto inédito no 
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Brasil, do francês Lurent Gaudé, um espetáculo com mais de três horas e apenas atores negros em cena. Outro 

destaque foi a exibição de The mother, um texto de Stanislaw Ignacy Witkiewicz também inédito no Brasil, com 

a célebre atriz polonesa Jolanta Juszkiewicz. 

www.cenacontemporanea.com.br, www.satisfeitayolanda.com.br/blog, www.horizontedacena.com 

www.teatrojornal.com.br www.questaodecritica.com.br 
 

   

Foto: Rômulo Juracy. The Mother, com a célebre atriz polonesa Jolanta Juszkiewicz 

 

http://www.achabrasilia.com/cena-contemporanea-4/ 

CENA CONTEMPORÂNEA 2015 DIVULGA PROGRAMAÇÃO. 

 

Diversas vezes premiada como melhor atriz, a polonesa Jolanta Juszkiewicz protagoniza o também inédito ‘The 

Mother’, do grupo polonês-australiano Kropka Theatre. Em cena, texto de uma das principais figuras da vanguarda 

do teatro polonês, o dramaturgo Stanislaw Ignacy Witkiewicz – de nome artístico Witkacy – defensor do chamado 

“teatro puro”. 

THE MOTHER – Kropka Theatre – Polônia/Austrália (estreia no Brasil) 

Monólogo dirigido e interpretado pela atriz Jolanta Juszkiewikcz, uma das mais consagradas atrizes polonesas, 

detentora de vários prêmios em seu país. A encenação é inspirada na linguagem da “Forma Pura”, defendida pelo 

dramaturgo, romancista, pintor, fotógrafo e filósofo S.I. Witkiewicz (1885-1939), uma das principais figuras da 

vanguarda do teatro polonês e um dos mais traduzidos autores poloneses. Witkiewicz está sendo celebrado na 

Polônia, que dedicou o ano de 2015 ao grande dramaturgo. Em cena está a relação demente e inquietantemente 

familiar de uma mãe com seu filho, marcada pela exploração afetiva. 

KROPKA THEATRE – Foi fundado em 1997, em Sydney, Austrália, por Jolanta Juszkiewicz para criar e explorar 

performances conceituais, baseadas nos princípios do Teatro Pobre ou Teatro Essencial. Seu repertório já foi 

apresentado em inglês e polonês na Austrália, Albânia, Armênia, Bélgica, França, Alemanha, Irã, Israel, 

Cazaquistão, Luxemburgo, Macedónia, Polônia, Romênia, Rússia, Escócia, Eslováquia, Suécia, Transilvânia, 

Ucrânia, Reino Unido, Emirados Árabes, dentre outros. 

TEMPO DE DURAÇÃO: 55 min CLASSIFICAÇÃO INDICATIVA: 14 ANOS 
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http://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/diversao-e-

arte/2015/06/30/interna_diversao_arte,488353/intercambio-cultural-marca-o-cena-contemporanea-

programado-para-agost.shtml THE MOTHER - Kropka Theatre - Polônia/Austrália (estreia no Brasil) 

Monólogo dirigido e interpretado pela atriz Jolanta Juszkiewikcz, uma das mais consagradas atrizes polonesas, 

detentora de vários prêmios em seu país. A encenação é inspirada na linguagem da "Forma Pura", defendida pelo 

dramaturgo, romancista, pintor, fotógrafo e filósofo S.I. Witkiewicz (1885-1939), uma das principais figuras da 

vanguarda do teatro polonês e um dos mais traduzidos autores poloneses. Witkiewicz está sendo celebrado na 

Polônia, que dedicou o ano de 2015 ao grande dramaturgo. Em cena está a relação demente e inquietantemente 

familiar de uma mãe com seu filho, marcada pela exploração afetiva. 

 

 

http://www.horizontedacena.com/tag/kropka-theatre/ 

Horizonte da Cena Kropka Theatre, coberturas críticas, Uma história indelicada— por Daniel Toledo — 

Crítica de “The Mother”, do Kropka Theatre (Polônia/Austrália). 

 

 

Foto – Miroslaw Koczkodaj 
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Grosseira, alcoólatra e à beira da loucura. É com essas e outras palavras de semelhante calibre que se apresenta ao 

público a personagem central de “The Mother“, peça escrita em 1924 pelo dramaturgo polonês Stanislaw Ignacy 

Witkiewicz – ou simplesmente Witkacy. Àquela altura, a Polônia ainda sofria os efeitos da 1a Guerra Mundial, ao 

mesmo tempo em que celebrava cinco anos de independência após permanecer, por mais de um século, dividida 

entre os impérios russo, alemão e austríaco. 

 

Mas enquanto uma onda de otimismo parecia tomar conta da nação recém-empossada, a peça de Witkacy, como 

se previsse a tragédia que viria apenas 15 anos depois, com a eclosão da 2a Guerra a partir da invasão da mesma 

Polônia por exércitos russos e alemães, traz à cena um quadro marcado pela deterioração afetiva de uma família 

para a qual o futuro parece muito pouco promissor. “O ser humano já não faz mais sentido”, repete a mãe, em 

diferentes momentos do espetáculo. 

 

Nesta montagem, assinada pela atriz polonesa Jolanta Juzskiewicz em parceria com o diretor tadjique Anatoly 

Frusin, todos os personagens são vividos pela mesma intérprete, que se apropria de elementos do texto, tais quais 

o alcoolismo, o uso de drogas e permanente ameaça da loucura, para transitar, sobretudo, entre os papeis da mãe, 

Nina, que conduz boa parte da peça, e de seu filho, Leon, qualificado pela própria mãe como inútil, idiota e 

sonhador – adjetivos ali tratados como equivalentes. 

 

Se, nos primeiros instantes, a partir de uma visualidade quase escultural, a encenação se anuncia como uma espécie 

de instalação montada ante ao público, o texto de Witkacy rapidamente se converte no principal motor da cena, 

apresentando-se, de início, como um fluxo de pensamentos em voz alta que ressaltam a solidão da personagem. 

“Tenho certeza de que não há ninguém aqui”, afirma Nina, em uma de suas primeiras provocações ao público, 

constantemente desconcertado pelas irônicas observações da indelicada senhora. 

 

Aos poucos, contudo, outros personagens são sugeridos, tal qual Leon, seu famigerado filho, e Dorothy, uma 

espécie de ajudante a quem Nina vez ou outra pergunta ou pede alguma coisa. O monólogo inicial passa a incluir, 

então, pequenos diálogos que atribuem complexidade à encenação e à relação da intérprete com o público, 

conquistando a cada instante novas camadas e novas possibilidades de fruição. “Talvez eu esteja morta”, sugere 

ela, em dado momento. “Talvez já esteja ficando louca”, pondera, algum tempo depois. “Ninguém sabe quem é”, 

sentencia, por fim. 

 

Entre um gole de vodka e outro, Nina entoa alguns cantos católicos e conta encontrar no tricô o precário sustento 

da família, dando a ver alguns traços marcantes da cultura polonesa traduzidos em uma cenografia mínima, filiada 

ao chamado Teatro Pobre que, não por acaso, teve origem naquele país. Após deixar escapar desajustados traços 

relacionados ao próprio comportamento e à relação com o filho, ela pede desculpas ao público e atribui à própria 

história a perda dos bons modos. “As boas raças nunca ficam grosseiras”, observa, novamente entre o lamento e a 

ironia. 
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IDENTITY WOVEN INTO CARPETS  

 

YEREGHNADZOR, ARMENIA 

https://www.scribd.com/document/293846043/Syunik-NGO-Newsletter-Issue-21-pdf 

THEATER PERFORMANCE Email: gevorg.syunikngo@gmail.com www.syunikngo.weebly.com Syunik NGO  

Nowadays in addition to the traditional musical, dramatic and puppetry theater forms, new theater methods based on 

innovative technologies are also developing. One of these new methods is “Kropka Theater,” created in Sydney, Australia, 

by Polish actress Jolanta Juszkiewicz, which emphasizes an organic approach to text recitation and acting. With the help of 

different artists from different cultures, Jolanta developed new working methods for demonstrating the spontaneous and 

rhythmic qualities of the body. Kropka theater performances held in English have already been organized in Australia, 

Poland, Romania, France, Germany, Iran, Kosovo, Karabakh, Armenia and other countries.  

The Kropka theater’s main activity in Armenia was implemented in the city of Yeghegnadzor, Vayots Dzor Region. On 

October 8th, after a 20 day preparatory training period, the final performance entitled “The Identity Woven into the Carpet” 

was held in the Gitelik University of Yeghegnadzor.The performance was initiated and implemented by Jolanta Juskievichi 

with the support of the Ministryof Culture and National Heritage of the Republic of Poland, the Polish Embassy, and Syunik-

Development NGO. Following the training period, four talented Armenian members of the Yeghegnadzor Community 

Center, Siran Vardanyan, Narek Babayan, Harut Hovhannisyan, Artak Babayan, as well as Arine Sukiasyan from Yerevan, 

presented the performance. Among the guests were Archbishop Abraham Mkrtchyan, head of the Vayots Dzor Diocese, and 

Ara Harutyunyan, head of the Mim Studio Theater Group.  

Following their Yeghegnadzor performance, the group was also given a chance to perform in the Yerevan State Institute of 

Theater and Cinematography, later discussing their performance with current Institute students. Yeghegnadzor’s Kropka 

theater group was praised for their dedication and talent, having discovered and demonstrated their artistic abilities in such 

a short time period and without the help of a formal theater arts education. 
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MATKA 

 

GDAŃSK, POLSKA   

 

https://mors.ug.edu.pl/media/aktualnosci/50214/vi_festiwal_monodramu_monoblok 

VI Festiwal Monodramu „MONOBLOK” - "Matka" na podstawie ‘Matki’ Stanisława I. Witkiewicza 

 

Monoblok zaprasza na wyjątkowe spotkania z teatrem jednego aktora. W dniach 6-

7 listopada 2015 r. odbędzie się VI edycja Festiwalu Monodramu "MONOBLOK". 

Od swoich początków, 2010 roku, gości on na deskach sceny Teatru w Blokowisku. 

Do udziału zaprosiliśmy pięciu wykonawców. Nowym akcentem festiwalu są 

spotkania z aktorami, które odbywać się będą po przedstawieniach. Będzie można 

porozmawiać z artystami o ich inspiracjach, życiu artystycznym oraz wymienić 

uwagi i podzielić się swoimi refleksjami. Wszyscy zaproszeni wykonawcy są 

laureatami ogólnopolskich festiwali teatralnych. 

 

 

SALON ZOFI NAŁKOWSKIEJ  

 

HELSINKI, FINLANDIA 

 

http://www.helsinki.msz.gov.pl/fi/ajankohtaiset_asiat/arkisto/2015/kropka_theatre_performance_of__the

_literary_saloon_of_zofia_nalkowska__in_the_alexander_theatre_in_helsinki__;jsessionid=248D78260136FF

93502EBBD60F2E815A.cmsap1p 

Kropka Theatre performance of "The Literary Saloon of Zofia Nałkowska” in the Alexander Theatre in Helsinki. 

The spontaneous and rhythmic solo performance of Jolanta Juszkiewicz introduced the subject of World War II by presenting 

fragments of Nałkowska’s “Journals from the times of war” (1940-1944). 

Zofia Nałkowska (1884 – 1954) was a renowned Polish prose writer, dramatist, and prolific essayist. She served as the 

executive member of the prestigious Polish Academy of Literature (1933–1939) during the interwar period. 

The Kropka Theatre gave the audience an opportunity to observe  dramatic struggle of a remarkable woman to save her 

thoughts and identity during the atrocious times of war. 

At the time when we celebrate two anniversaries,  i.e. the two 250th anniversary of the Polish Theatre and the 70th 

anniversary of the end of World War II, the innovative interpretation of Jolanta Juszkiewicz allowed the audience to feel the 

horror of war and human fear of destruction and senseless cruelty. The performance also showed quiet heroism manifesting 

itself in the battle to save one’s own humanity. 
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2016 

CONVICT WOMEN LIFETIME EXILE 

KOBIETY ZESŁANE NA KOLONIĘ KARNĄ 

 

BERLIN, NIEMCY 

http://www.yacaiste.com/festival/ 

A poetic exploration through text, music and dynamic movement of the almost forgotten re ections and memories 

– bringing to theatrical life the spirits of the ordinary yet extraordinary women. The collage of contemplations 

concocted from historical records, diaries and letters billed as a séance of women exiled to the Australian colonies 

between 1788-1850. It tells in great detail their sufering and struggle to survive the bitter alive and harsh conditions 

they have been subjected to. 

 “…the often vibrant presentation of the convict women’s plight is powerfully moving, with passion and 

commitment pays an evocative tribute to the gruelling lives of Australia’s female convict forbears.” This history 

remains as a stitch in the fabric of current issues. How far have we come since XVIIIth century? After six 

generations of convicts, emigrants, refugees women are still being shipped or smuggled to endure unconscionable 

servitude in the sex industry. 
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ODYSEJA ŚLĄSKA . ODYSSÉE SILÉSIENNE 

 

SAINT ETIENNE, FRANCJA 

 

http://www.cflp.eu/fr/16-categorie-fr-fr/actualites/75-invitation-au-theatre-odyssee-silesienne-a-la-mine-

de-saint-etienne 

Invitation au théatre - Odyssée silésienne à la mine de Saint-Etienne 

Représentation Théâtrale a Saint-Etienne avec Jolanta Juszkiewicz - auteur, metteur en scène et interprète et Jerzy 

Szafjanski, Théâtre Kropka. Ce spectacle est un projet d’auteur écrit et préparé sur le canevas de documents d’archives 

relatant l’histoire de l’immigration économique  des mineurs  silésiens polonais en France après 1919 et de leur retour dans 

la « nouvelle » Patrie après 1945. 

Samedi 17 septembre à 20h, Dimanche 18 septembre à 17h 

Puits Couriot/ Parc-Musée de la Mine 

Parc Joseph Sanguedolce 

3 bd Franchet d'Esperey 

42000 Saint-Étienne, musee-mine.saint-etienne.fr 

 

 

 

https://www.asemka.org/nos-activit%C3%A9s/odys%C3%A9e-sil%C3%A9sienne/ 

La réalisation du spectacle l’Odyssée Silésienne au Puits Couriot - Parc- Musée de la Mine pendant 

les Journées Européennes du Patrimoine n’est pas un hasard.  

C’est un spectacle d’auteur écrit et préparé sur le canevas de documents réels d’archives recelant 

une richesse inestimable – un miroir d’éclats de vie de toute une génération de femmes et 

d’hommes ayant contribué à la renaissance de la France après et entre les deux guerres.  

Un projet artistique étonnant qui dépeint la réalité et le drame de vie de nos aïeux immigrés 

européens de toutes nationalités dont les destins individuels emportés inlassablement par les flots 

de la grande et douloureuse Histoire contemporaine du vieux continent.  

Ce spectacle exceptionnel, crée et porté par Jolanta Juszkiewicz et son interprétation artistique 

unique dans son genre, a sans aucun doute une valeur universelle. 

 

Alicja TARDY,  Présidente de l’ASEMKA 
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Foto: Jean Pierre Scheucher (Jolanta Juszkiewicz, Jerzy Szafjański) 
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Émigration 1919. Ré-émigration 1945_SEQUENCES 

 

Après 120 ans d’un combat long et sanglant, la Pologne retrouve enfin son indépendance. La destruction du pays 

est totale. Sur le territoire de la Silésie les conflits d’appartenance entre les Polonais et les Allemands perdurent et 

engendrent une série d'insurrections armées. 

Le pays est trop pauvre pour les aider et pour nourrir tout le monde. De son côté, la France durement éprouvée par 

la première Guerre mondiale manque de main-d’œuvre et doit faire appel aux ouvriers étrangers. Les 

gouvernements français et polonais signent alors une convention d’accueil mais sans aucune garantie sociale pour 

les ouvriers. En 1929 près de 49% de mineurs en France sont des Polonais, souvent membres de partis socialistes 

et de syndicats.  

A la fin de la 2e Guerre mondiale, le nouveau gouvernement polonais tente de convaincre cette population à ré-

émigrer en Pologne pour reconstruire la nouvelle Patrie socialiste. Ceux qui rentrent alors en Pologne n'ont pas 

imaginé qu'ils retrouveront un tel désordre, destruction, banditisme, vols, et la peur omniprésente du retour des 

Allemands et de l’Armée Rouge. Considérés souvent comme des étrangers dans leur propre pays, ces mineurs qui 

se sont imprégnés déjà d’une autre culture, sont rejetés par leur concitoyens sans pouvoir revenir en France, car le 

rideau de fer est maintenant tombé. 

 

Prezentowany projekt artystyczny to rodzaj pamięci przywołującej przeszłość jak pulsacje, które 

potrząsając wybijają sekwencje, skrawki historii ludzkości przechodzącej przez stadia, meandry, 

porywy i potworności losu obok prawd uniwersalnych. 

 

BIOGRAPHIES Jolanta Juszkiewicz 

Diplômée de l'Ecole Nationale Supérieure des Arts Dramatiques en Pologne, elle poursuit 

et perfectionne ses talents dramatiques aux Performing Arts Studies Sydney University 

Australia à l'Ecole Internationale de l'Anthropologie du théâtre d'Eugenio Barby. Elle 

participe aux séminaires d'Odine teatre en Holstebro au Danemark, Freeteater Gotowski en 

Norvège, Cricot 2 Kantor en Pologne, et à de nombreux stages en Inde, en Norvège, au 

Canada... Elle a fondé le Théâtre KROPKA en Australie.  

S'inspirant de l'esprit du théâtre dit «  pauvre  », elle invente constamment son répertoire en 

sillonant le monde, en traçant ainsi des cercles de relations inattendues. 
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desdeMONA 

 

ORUNA, KANTABRIA  

 

MUESTRA INTERNACIONAL DE TEATRO MUJERES QUE CUENTAN. 

http://www.fair-saturday.org/blog/muestra-internacional-de-teatro-mujeres-que-cuentan 

La segunda edición del festival Mujeres que cuentan se celebrará del 7 de octubre al 26 de noviembre. Dos meses de festival 

que engloba 9 espectáculos, 17 representaciones con creadoras de 8 nacionalidades distintas. El festival nació con el fin de 

reconocer, visibilizar y premiar el papel de la mujer creadora. 

El festival reúne obras de teatro textual y gestual, danza contemporánea, performances… Espectáculos intimistas creados y 

representados por mujeres que tocan lo más profundo de nuestras emociones. Un festival que nos hace reflexionar sobre la 

idiosincrasia femenina. 

Este año, el festival cierra su programación por todo lo alto integrando la función de clausura en Fair Saturday 2016. Se trata 

de un espectáculo de origen polaco interpretado por Jolanta Juszkiewick de Kropka Theatre: Desdémona. Esta revisión de 

Otelo llega a la Teatrería de Ábrego tras estrenarse en Armenia. Representa la fuerza de lo femenino en un mundo regido 

por un prepotente patriarcado. Esta brillante interpretación, presenta un ritual de la memoria imbuido de poesía y movimiento, 

profundizando en él enfrentamientos de los personajes, en los mecanismos de poder, donde afloran la violencia de la 

posesión, la locura y la destrucción. 
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Foto: Belen de Benito, Jolanta Juszkiewicz i Pati Domenech szef festiwalu 
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MATKA 

 

POLSKA, SUWAŁKI 

 

http://www.niebywalesuwalki.pl/2016/12/to-juz-trzynasta-edycja-ogolnopolskich-spotkan-z-monodramem-

o-zlota-podkowe-pegaza/ 

TO JUŻ TRZYNASTA EDYCJA OGÓLNOPOLSKICH SPOTKAŃ Z MONODRAMEM  

“O ZŁOTĄ PODKOWĘ PEGAZA” 

 

 

Foto: Rômulo Juracy. Jolanta Juszkiewicz z Teatru Kropka Theatre podczas inauguracji XIII Ogólnopolskich Spotkań z 

Monodramem "O Złotą Podkowę Pegaza" w Suwałkach. 

 

W tym roku do Suwałk przyjechali monodramiści z Polski, Słowacji i Łotwy, aby wziąć udział w konkursie, warsztatach i 

spektaklu „Matka” według S. I. Witkiewicza w wykonaniu Teatru Kropka Theatre. Ten już za nami – odbył się w sobotę, 10 

grudnia w dniu inauguracji wydarzenia. 
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2017 

desdeMONA 

 

ARMENIA EREWAŃ YEREVAN STATE THEATRE AND FILM INSTITUTE 
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Foto: Archiwum Teatru Kropka Theatre 
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MATKA 

 

WSOLA, POLSKA  

 

http://www.echodnia.eu/radomskie/kultura/a/bedzie-sie-dzialo-we-wsoli-muzeum-gombrowicza-zaprasza-

na-atrakcyjne-wieczory-w-maju-i-czerwcu,12057440/ 

FESTIWAL „APETYT NA GOMBROWICZA” 

Tym razem repertuar jest nieco przekorny wobec gustów estetycznych Gombrowicza, można nawet powiedzieć, że takim 

wyborem "przyprawiona będzie Gombrowi gęba".  

Na scenie w parku wystąpi Grażyna Auguścik i Trio Andrzeja Jagodzińskiego.  

 

Po koncercie - w pałacu mistrzowski spektakl Jolanty Juszkiewicz - monodram "Matka", na podstawie dramatu S. I. 

Witkiewicza. Jolanta Juszkiewicz jest założycielką i dyrektorką teatru Kropka Theatre, który nazywa „teatrem 

koczowniczym”. Spektakl pokazywany był też w wersji anglojęzycznej, m.in. w Sydney, Sztokholmie, Lyonie i Edynburgu.  

Wieczorem koncert plenerowy: polskie tanga przedwojenne oraz tanga argentyńskie zaprezentuje Sawars Tango Orquesta, 

założona przez Sebastiana Wypycha. Koncert wzbogacą teksty J.L. Borgesa i H. Ferrera w wykonaniu mistrza Daniela 

Olbrychskiego. A ponieważ „tango jest smutną myślą, którą się tańczy”, zaprezentowany zostanie pokaz tanga w wykonaniu 

mistrzów, którzy po koncercie poprowadzą warsztaty tango milonga.  

Na początku czerwca ogłoszona zostanie lista nominowanych do Nagrody Literackiej im. Witolda Gombrowicza. 
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KOBIETY KARAMAZOW 

 

WARSZAWA, POLSKA  

 

http://www.e-teatr.pl/pl/artykuly/246397.html 

KROPKA THEATRE Z DOSTOJEWSKIM W ZASPIE 

 

 

Plakat – Łukasz Palkowski 

Foto - Marzena Stokłosa 

Teatr Kropka Theatre zaprasza 29, 30 i 31 sierpnia o godz. 19 na spektakl "Kobiety Karamazow - pokaz procesu twórczego" 

na podstawie Fiodora Dostojewskiego w reż. Jolanty Juszkiewicz. Teatr Kropka Theatre w roku 2017 obchodzi jubileusz 20 

lat twórczego rozwoju nieprzerwanie i świadomie pogłębiając autorską Formę Teatru Ubogiego. W najbliższej prezentacji - 

Dostojewski i jego neurotyczna obsesja i lęk przed zagrożeniem jakie niosą mężczyznom kobiety. Zachowania kobiet 

współcześnie odbierane jako typowe wewnętrzne przeżycia - traktował jako rodzaj psychopatologii. Kobiety są tu ofiarami 

męskich poczynań w obawie o swoją osobowość. 

Zranić i poniżyć tych, których najbardziej kochamy - przyjemność z poniżenia drugiego człowieka, splatająca się ze 

świadomością własnej podłości. Człowiek Dostojewskiego woli sprowadzić na siebie piekło niż tkwić w błogim 

samozadowoleniu i oszukiwać się, że takie życie mu wystarcza. 

Postaci wyrzeźbione w realizacji Jolanty Juszkiewicz to pani Chochłakow, Katarzyna Iwanowna, Agrafiena Aleksandrowna-

Gruszenka oraz Lizawieta Smierdiaszcza grane przez Kamilę Kamińską i Jolantę Juszkiewicz. 

Teatr Kropka Theatre 

KOBIETY KARAMAZOV 

POKAZ PROCESU TWÓRCZEGO 

wg Fiodora Dostojewskiego, tłumaczenie Aleksander Wat 

Reżyseria i adaptacja - Jolanta Juszkiewicz 

Obsada - Kamila Kamińska oraz Jolanta Juszkiewicz 
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ODYSEJA ŚLĄSKA . ODYSSÉE SILÉSIENNE 

 

LYON, FRANCJA  

 

http://lyon.by-night.fr/soiree/cithemuses-theatre-odyssee-silesienne--364743.html 

CITHEMUSES : THEATRE - ODYSSEE SILESIENNE - ENS DE LYON 

   

http://www.enscene.org/ 
 

Écrit et réalisé par - Jolanta Juszkiewicz, Avec - Jolanta Juszkiewicz, Cezary Molenda, Costumes - Elżbieta 

Karaszkiewicz 

Soutiens : Musée d’Histoire de Pologne, Maréchal de Silésie, Consulat Général de Pologne à Lyon 

 

Cette pièce inédite en France se fonde sur des documents d’archives recelant une richesse inestimable – l’histoire 

de l’immigration économique des mineurs silésiens polonais en France après 1919 et de leur retour dans la « 

nouvelle » Patrie après 1945. C’est un miroir d’éclats de vie de toute une génération de femmes et d’hommes ayant 

contribué à la renaissance de la France après 1919. 

 

Ce spectacle s'inscrit dans le cadre du Festival culturel Cithémuses - retrouvez toute la programmation sur 

www.enscene.org 

 

www.asphodeles.org 

Theatre des Asphodeles, spectacle polonais surtitre   
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KOBIETY KARAMAZOW  Solo Kamila Kaminska 

 

ULAN BATOR, MONGOLIA                           

https://www.pressreader.com/mongolia/the-ub-post/20171018/281638190437465 

The UB Post18 Oct 2017 

 ‘THE KARAMAZOV WOMEN’ WINS THE PARADE OF WINNERS MONODRAMA FESTIVAL 

Actress of Kropka Theater in Poland Kamila Kaminska won the Grand Prix of The Parade of Winners 2017 international 

monodrama festival for her play “The Karamazov Women”. 

The Parade of Winner 2017 international festival took place from October 2 to 9. 

Artists from Poland, Kazakhstan, Tuva, Buryatia, Russia, Israel, Germany, South Korea and Mongolia participated in the 

festival and performed monodramas. 

The Mongolian Monodrama Center, the State Academic Theater of Drama, the State Puppet Theater, and the State University 

of Arts and Culture jointly organized this year’s festival. 

 “The Karamazov Women” was written and directed based on Fyodor Dostoyevsky’s “The Brothers Karamazov”. Polish 

rising star Kamila Kaminska performed the winning play at the festival. 
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KOBIETY KARAMAZOW   Duo 

 

WARSZAWA, POLSKA  

     

Foto: Daniel Hawryluk 

 

Kobiety Karamazow  

Impresje na temat jednego wieczoru,  

Paweł Stolarczyk 

 

Wchodzimy. Wchodzę. Już od pierwszego momentu mam poczucie, że jestem tu sam. 

Sam na sam z teatrem. Sam na sam ze sztuką. Dwa ciała, obleczone obrzędowymi szatami, wyznaczają wschód i 

zachód. Grecka tragedia Ajschylosa wisi w powietrzu. 

Muzyka wyznacza przestrzeń teatru, misterium, emocjonalnej i symbolicznej wypowiedzi. Ten incipit, jeszcze 

zawczasu ogłasza: skup się, odnajdź wewnętrznego uważnego słuchacza. Pierwszy ruch. Niczym spazmy, jakby 

rodzący się w bólu początek. 

Nie podążam za narracją. W sumie nie obchodzi mnie ta historia. Tekst jakby znany (skądś), w istocie nieznany. 

Doświadczenie hipertekstualności teatralnej (teatr Warlikowskiego) pozwala mi spokojnie oddać się scenicznej 

formie. Niekoniecznie oczekuję, jestem z początku obserwatorem. Przyglądam się. Daje się zwieść i uwieść. 

Początkowe wrażenie improwizacji, przeistacza się dość szybko w poczucie, iż subtelna, symboliczna forma jest 

nienarzucającym się szkieletem dla przede wszystkim intymnego, emocjonalnego przekazu.  

Katarzyna Iwanowna i Gruszeńka mieszają zmysły. Mieszają konteksty, mieszają się ze sobą. 

Odnoszę wrażenie polimorfii postaci. Amalgamatu osobowości, niejednoznaczności i wielowymiarowości 

kobiecych (człowieczych?) charakterów. Jakby zmiany, które subito zachodzą na twarzach aktorek, próbowały 

opisać zamiar umknięcia od jednoznacznej definicji z kim mamy do czynienia.  
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To teatr martwej natury, która jak w tych zawieszonych w czasie scenach we „Wszystkich porankach świata” 

Allaina Corneau, statyczna, opisywana emocjami z zewnątrz (spojrzeniem tęsknoty Monsieur Sainte Colombe’a) 

poraża symboliką i oddawaną na zewnątrz wibracją. 

Jestem w teatrze misterium. Zostaję zaproszony do wewnętrznego kręgu. Nie ma dystansu: Ja - Scena. Staję się 

częścią zjawiska, obrzędu (teatralnego). To teatr, który sensualnie jestem w stanie nie tylko przeżyć czy próbować 

zrozumieć, ale wręcz dotknąć. Prymarna tęsknota za ‚dotknięciem sztuki” jest dosłownie na wyciągnięcie ręki. 

Aktorki - choć początkowa świadomość ich realności, w tym refleks kobiecości, są obecne w tym co odbieram - 

nie dystansują. Się i mnie od nich. Wściekłość na twarzy Katii - uwodzi. 

Śmiech Gruszy - przeraża. Wiem, że balansuję (biernie) na granicy obłędu. Przyglądam się polifonii emocji, które, 

niczym Mahlerowska symfoniczna struktura, nachodzą na siebie, ciągną mnie tematycznie każda w swoją stronę, 

symbiotycznie istniejąc, tworzą asynchroniczną harmonię. 

To teatr stworzony dla mnie. Kilka postaci siedzących obok wydaje się być z innego świata, niczym jakieś 

oniryczne duchy z birnamskiego lasu. Czuję, że jestem jedynie ja i scena. Wróć. Nie ma sceny. Jest otaczający 

mnie, niczym dźwięk dookólny, strumień subtelnych słów, gestów oraz narastające wrażenie, iż jestem częścią 

tego crescendo tragedii w dialogu obu kobiet. 

Czuję tę intymną relację, próbuję ogarnąć dusze, w których toczy się walka namiętności i rozwagi, obłędu i 

perfidnej determinacji. Tak…to ja jestem Aloszą, któremu wyznaje się przywiązanie i uczucia. Daję się uwieść. 

Cięcie. Patrzę w oczy. Oczy pełne łez, które kłują gdzieś głęboko. Mon Dieu… 

Muzyka stanowi delikatne tło, wprowadza w przestrzeń sceny. Na równi z dźwiękami i z melodią wypowiadanych 

słów zachwycam się pauzami i ciszą. To ten moment, gdy cały świat zamiera. Wielką władzę dzierży wówczas 

aktor. Na moment zamiera. Na chwilę uwalnia wszystkich i wszystko od determinacji czasu i przestrzeni. Zarazem 

łapie publiczność w pułapkę zastygania i oczekiwania. 

Postmodernistyczny taper siedzący w drugim planie, przywraca wymiar realności. Nie chcę realności. 

Chciałbym, by światło opowiadało historię. Wydobywało piękno. Więcej piękna. Piękna, mocna postać przede 

mną, z wyciągniętą ręką, niczym Wolność u Delacroix’a lub nowojorska Statua, tworzy kadr, który zostaje pod 

powiekami na dłużej. Bezradna, bezwładna i skąpo odziana…leży…w bezruchu…trudno nie odczuwać jej 

niewypowiadanego cierpienia. 

Przyglądam się z fascynacją choreografii dłoni, tajemnym znakom Aard wydobywanym przez palce, 

zapowiadające magię, inną płaszczyznę znaczeń. Zaprasza do wspólnego tańca. 

Końcowy synchroniczny ruch przypomina mi tańce sufickie. Służące uwolnieniu tego, co napięte, stworzeniu 

przestrzeni na akceptację, harmonię i powrót do wewnętrznego ja. W tym niekończącym się ruchu ritardando 

wyczuwam znak, iż przebyliśmy wspólnie drogę. I że jej powidoki zostaną z nami na dłużej… 

 

KOBIETY KARAMAZOW  

ZASP, Warszawa, Al. Ujazdowskie 45, dn 24.10.2017 

Pawel Stolarczyk 

Kompozytor muzyki filmowej i dźwięku. A film score composer and sound design artist. 
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JUBILEUSZ 20 lat Teatru Kropka Theatre w Instytucie Teatralnym 
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Foto: Marzena Stokłosa (07.12.2017, spektakl Odyseja Śląska, z okazji jubileuszu, Warszawa). 
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2018  

KOBIETY KARAMAZOW. Solo Kamila Kaminska 

Międzynarodowy Festiwal Monodramów 

we Włodzimierzu - Rosja 

Владимир Драма, Хроники фестиваля. ОТ БЛУДНИЦЫ ДО 

БОГОРОДИЦЫ,                    Мила ДЕНЁВА 

Название спектакля режиссёра Иоланты Юшкевич (Польша) 

«Женщины Карамазовых», что продолжает программу моноспектаклей 

фестиваля «У Золотых ворот», у осведомленного читателя рождает 

сразу галерею образов. Грушенька – разумеется, в первую очередь. За 

ней – гордая красавица Екатерина Ивановна, маленький «бесёнок» Лиза 

Хохлакова, Лизавета Смердящая, если уж вспомнить про молодость 

старшего Карамазова. Но у варшавского Kropka theatre свой взгляд на русскую литературу. 

Удивлений от спектакля сразу два: главной женщиной Карамазовых наряду с Грушенькой оказывается мадам 

Хохлакова и… ни слова по-русски (ни титров, ни синхронного перевода). С одной стороны, польский, конечно, не 

хинди. И текст оригинала хорошо знаком. Но по факту, кроме «О Боже, Боже», «цыбулька» (луковка) и «байка» 

(сказка), ничего не различить. Потому для русскоязычного зрителя – это любопытный эксперимент: в полной 

свободе от восприятия текста можно отдаться магии театральной образности и актёрского перевоплощения. И 

вместо двух женщин Карамазовых повстречать здесь многих женщин Достоевского. 

В полумраке сцены зажигаются свечи, озаряя силуэт тонкой фигуры, согнутой в прямой угол. Длинные волосы 

стекают с опущенной головы в графин. Резкий взмах головы – и каскад капель орошает сцену. Так священник 

кропилом со святой водой освещает пространство. Можно начинать. Укротительница стихий, женщина в тугом 

корсете с налобной черной повязкой то укутывается, то выползает из тканевого кокона – длинной юбки, подолом 

распластанной по сцене. Пустое пространство Брука, в котором ничего нет. Метафизический театр Гротовского и 

Васильева – в котором всё. Актриса Камила Каминска хорошо знает, что театр – это «актёр и коврик». И, как 

тутовый шелкопряд, плетёт это таинство из себя. 

Главный инструмент спектакля – тело. Изгибы талии, углы локтей, белизна обнаженных плеч. Тело плавится под 

замыслом художника, как глина, меняя формы и врастая в землю, по-змеиному извивается в какой-то неуловимой 

женской исповеди, рождая множество смыслов и образов. Заломанные в неестественном вывихе лопаток, 

крыльями вздёрнутые вверх руки – крик о помощи заложницы мужской похоти Лизаветы Смердящей. Юбку 

долой – и уже с голыми коленками шустро кружит по сцене Лиза Хохлакова, умей она ходить. Резкий взмах 

разведённых в стороны длинных ног – и на стуле, перевернутой спинкой закрывающем корсет актрисы, будто 

обнажённая, выставленная на показ Грушенька, готовая соблазнить и праведника Алёшу. Но уже минуту спустя 

одним движением собраны с пола складки ткани, исчезает под многослойным покровом нагота тела, в 

молитвенном жесте сложены руки… И вдруг: смотрит на зрителя бледное лицо маленькой мадонны, возможной 

Сонечки Мармеладовой. В пространстве театральной условности от блудницы до Богородицы – один жест. 

Форма спектакля одновременно и есть его содержание. Мотив изменчивости, вечной двоякости – это ещё и про 

женскую природу как таковую, в которой, противоборствуя, уживаются и Ева, и Лилит. Драматическая основа – 

сцена визита Алёши Карамазова к Грушеньке (монолог про польского возлюбленного офицера и притча про 

«бабу, злющую-презлющую», что упустила спасительную луковку) – обрастает невероятной дуальной 

образностью. Из юбки соблазнения Грушеньки актриса вьет жгут самобичевания для грешницы. В свете шести 

свечей красным рубином горит бокал с вином: в руках грешницы – зелье страсти; в руках Богородицы – кровь 

Христова. 

Окропление святой водой… Шаманские распевы…Резкая смена темпоритма и конвульсивная изломанная 

пластика тела… Спектакль эстетически напоминает сеанс экзорцизма. Что, впрочем, для сюжетов Достоевского 

совсем не чуждо. 
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2019  

SZEWCY S.I. WITKIEWICZ. www.witkacy.eu 
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Matka S.I.Witkiewicz. Reżyseria J.Juszkiewicz Almaty Kazachstan 

Мать.    Aвтор: Станислав Игнаци Виткевич 

Адаптация и Режиссура - Jolanta Juszkiewicz (Польша) 

Ассистент Режиссера – Nastya Guryanova 

Абсурдная пьеса, написанная польским основоположником «Театра Чистой Формы». 

Гротескно-темный портрет исследования неблагополучной семьи. 

Роли исполняют: 

Янина фон-унд-цу Отруббь, мать – Torry Talgat 

Леон Ужевский, сын – Anastassiya Aldabergenova 

София Неряхина – Madina Bespayeva 

Дорота, Альберт Ужевский голос – Duman Nursila 

Незнакомка – Nastya Guryanova 

 

Немного абсурда о созовисимостях, зависимостях и вопросах, почему мы все знаем,но 

поменять не можем? 

Гайз, спасибо за кокаин, в смысле спектакль Мать , 

Вы прекрасны!     С премьерой вас! Играйте еще! Jolanta Juszkiewicz спасибо! 

я долго пыталась понять что именно меня отвлекает от эмоций в карточках со спектакля 

Мать, которую на сцене @transforma.kz поставила Jolanta Juszkiewicz 

... цвет! 

Maria Gordeyeva, photographer 
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Dear Jolanta,  

I congratulate you with the premiere of the performance The Mother!  

I found interesting to see for the first time the play of Vitkevic on the stage in Kazakhstan. It was 

a new experience for both the actors and the audience. The actors developed their professional 

skills and acquired new knowledge. The audience gained an opportunity to get acquainted with a 

very particular, complicated and unconventional for our mentality dramaturgy of Vitkevic.  

I am sure your work in Almaty was very productive and useful for all parties involved! I imagine 

how difficult it was for you to work with our actors because it is an absolutely different way of 

acting. It would be interesting to talk to you about this in more details.  

Saniya Kabdiyeva, acclaimed international theatre critic and senior lecturer at Academy of 

Dramatic Arts in Almaty. 

 

Спектакль «Мать» Иоланты Юшкевич (Jolanta Juszkiewicz) по пьесе Станислава 

Виткевича в Пространство Трансформа. 

Хороший, стилистически выдержанный и стилистически честный спектакль. Премьера 

состоится сегодня и завтра, и я бы на самом деле настоятельно рекомендовал постановку 

к просмотру — казахстанская сцена не очень-то радует нас жанровым разнообразием и 

подобного театра у нас практически нет (а хочется, чтобы театр был очень разным, как 

сама жизнь). Это отнюдь не инновация и не тот «современный театр» (я намеренно беру 

это словосочетание в кавычки, потому что само по себе оно не только жуткий штамп, но 

ещё и нелепица полная) которого вы, возможно, боитесь — тем не менее, увиденное 

многим может показаться несколько непривычным (и как по мне, так это лучшая из 

возможных рекомендаций, но, правда, лично я ничего непривычного для себя и не 

увидел). Речь не о жанре, а, скорее, о способе манифестации — это то, что в раннем 

Советском Союзе клеймили «буржуазным театром»; при этом дополнительная и, мне 

кажется, абсолютно осознанная ирония здесь заключается в том, что будучи 

«буржуазной» по форме, «Мать» крайне антибуржуазна по содержанию — ну а чего вы, 

собственно, от Виткевича-то хотели. 

Мне понравилось. Действительно понравилось, несмотря даже на то, что я не могу в 

целом себя назвать поклонником такого театра. Но просто «Мать», мне кажется, — очень 

достойный и, повторюсь, очень честный образец того, как подобный театр нужно делать. 

За этот спектакль совершенно не стыдно и я очень надеюсь, что у него впереди хорошая, 

долгая судьба. И вы его обязательно посмотрите. 

Начать рекомендую прямо сегодня или завтра. 

 

Alexandr Didenko, theatre director, writer, studied Psychology at Современный 

гуманитарный университет, Studied Political science at БГТУ "Военмех", Studied Philosophy 

at КазГУ, from Almaty, Kazakhstan 
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Wrzesień 2019 - Laureaci 22. Międzynarodowego Konkursu 

Interpretacji Dzieł S.I. Witkiewicza "Witkacy pod strzechy" 

 

Juror Honorowy  w  osobie Macieja Rafała Witkiewicza przyznaje NAGRODY ufundowane 

przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego dla:  Jolanty Juszkiewicz, która we 

współpracy z  kazachstańskim Teatrem ARTiSZOK oraz Teatrem Kropka Theatre z Warszawy, 

stworzyła niezwykły spektakl (‘Szewcy’ z zespołem aktorskim i scenografem teatru ARTiSZOk 

w Almaty) ukazujący jak „Czysta forma” może stać się artystycznie wszechstronnie sterylną.  

Zachwycił mnie ten teatr oczyszczony ze zbędnych fajerwerków -  przedstawiając iście 

profesjonalną grę aktorską w ciekawej prostej scenografii… Przypominał, poniekąd, słynną 

wersję „Szewców” wrocławskiego teatru „Kalambur”. 

2020 

Reżyseria Matki S.I. Witkiewicza z Teatrem Harmider na Ukrainie 

  

 15.01.2020 Телекомпанія "Аверс"/ Avers television company, Wolyn, Lutsk 

Wywiad z dyrektorem Teatru Harmider mowiącej m.in. o współpracy z Jolantą Juszkiewicz w 2019 r.  

Про театральні події минулого 2019 року розповіла у інтерв’ю Руслана Порицька 

https://www.facebook.com/mediaavers/videos/624090861678885/ 

 

Kultura w sieci. Dialog Śmierci (w Ogrodzie Rajskim) 

DIALOG  WITH  DEATH 

 

9 września 2020 www.teatrologia.pl  

Jezyk polski -  

https://teatrologia.pl/recenzje/andrzej-dabrowka-jolanta-juszkiewicz-o-pierwszej-rzeczy-

ostatecznej/?fbclid=IwAR2yceOp5YAAq0rcMT3HOw_yIUvlxtCLtKwC7y7XBAdunkGJyN2Y

jMX3rVA 

 

 Jezyk angielski – IN ENGLISH 

https://adabrowka.wordpress.com/2020/09/01/polycarp-on-the-

screen/?fbclid=IwAR2yceOp5YAAq0rcMT3HOw_yIUvlxtCLtKwC7y7XBAdunkGJyN2YjMX

3rVA 

https://teatrologia.pl/recenzje/andrzej-dabrowka-jolanta-juszkiewicz-o-pierwszej-rzeczy-ostatecznej/?fbclid=IwAR2yceOp5YAAq0rcMT3HOw_yIUvlxtCLtKwC7y7XBAdunkGJyN2YjMX3rVA
https://teatrologia.pl/recenzje/andrzej-dabrowka-jolanta-juszkiewicz-o-pierwszej-rzeczy-ostatecznej/?fbclid=IwAR2yceOp5YAAq0rcMT3HOw_yIUvlxtCLtKwC7y7XBAdunkGJyN2YjMX3rVA
https://teatrologia.pl/recenzje/andrzej-dabrowka-jolanta-juszkiewicz-o-pierwszej-rzeczy-ostatecznej/?fbclid=IwAR2yceOp5YAAq0rcMT3HOw_yIUvlxtCLtKwC7y7XBAdunkGJyN2YjMX3rVA
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Andrzej Dąbrówka   

JOLANTA JUSZKIEWICZ O PIERWSZEJ RZECZY OSTATECZNEJ 

Fragment – 

(…) Średniowieczną Rozmowę Mistrza Polikarpa ze Śmiercią każdy człowiek po jakiejś szkole zna ze słyszenia 

i może pamiętać, że nauczyciel Polikarp ma tam widzenie – objawia mu się osoba Śmierci i odpowiada na jego 

pytania co i dlaczego ona właściwie robi. Tekst był znany z piętnastowiecznego rękopisu, a niedawno odkryto 

jego drukowaną wersję wydaną w Krakowie 1542. (…) 

 

 

Adaptacja 

W oryginale tekstu występują dwie osoby mówiące, Magister i Mors, ale ich dialog umieszczony jest w narracji 

autorskiej. Tę rolę pełni w spektaklu Głos (Jolanta Juszkiewicz), przemawiający w imieniu postaci grających na 

scenie: Ogrodnik, Śmierć, Polikarp, Kmotr. Bardzo to zręczne posunięcie sprawia, że jesteśmy postawieni w 

sytuacji czytelnika, słuchacza, kogoś dostępującego widzenia. Powstaje więc oryginalne okno, przez które 

poznajemy dawny tekst. (…)  

Jolanta Juszkiewicz znalazła całkiem nowy sposób zdystansowania się do starego tekstu, który dziś odbieramy 

inaczej niż jego pierwotna publiczność: uniezależniła tekst od grających postaci, dzięki czemu tekst pozostaje 

cytatem, a pantomima postaci dodaje tylko wizualną realizację. Rozdzielenie aktora i narratora pozwala zachować 

tekst narracyjny i odrealnia to co widać na scenie. Odrealnia czy usamodzielnia, w każdym razie rozbija fikcję, 

przeciwdziała fikcjonalności utworu, która napędza iluzję scenicznej rzeczywistości. 

W ogrodzie 

Na naszych oczach Ogrodnik (mistrz ceremonii) układa skromny ogród, którego Rajski wymiar wkrótce się 

dopiero odsłoni. Oprócz roślinnych aranżacji Mistrza docierają na tę scenę foliowe śmieci – czynniki składowe 

naszej śmierci. Nasze życia już tam są rozsypane jako jabłka pod słynnym drzewem, i odegrają pewną rolę. Już 

wiemy, że będziemy świadkami rzeczy ostatecznych, a przynajmniej o nich rozmowy. Wśród czterech rzeczy 

ostatecznych pierwsza i niewątpliwa jest nasza śmierć. Więc to spotkanie z nią będzie naszym widzeniem, tak jak 

było dla Polikarpa/Polikarda. 

Głos 

Kilka aspektów tej warstwy przedstawienia zwraca uwagę. Nadzwyczajną innowacją uderza Prolog, 

wypowiedziany charakterystycznym dwugłosem: kwestię wypowiadaną zwykłym głosem powtarza pogłos: echo 

– te same słowa wypowiadane na wdechu. Słyszymy to czasem u deklamujących dzieci, które zamiast przerwać 

deklamację, aby wziąć oddech, deklamują dalej na wdechu. Tutaj chodzi raczej o coś innego, rozumiem to jako 
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reżyserską próbę zasygnalizowania dystansu, dwoistości statusu tekstu, kolistości widzeń innej rzeczywistości, 

które wszak zamykają się w naszym umyśle: wychodzą z niego i do niego wracają z pozornej zewnętrzności. Jest 

to także aktorska metoda zagrania „inspiracji”, słów, które do nas przychodzą skądinąd. W końcu też to jest 

wizualizacja dialogu, który wszak pochodzi od jednego poety, jednego głosu. 

 

 
 

Głos śmiało sobie poczyna z tekstem: nie tylko moduluje go po aktorsku, wyrażając mowę granej postaci, ale 

przekształca go w służbie treści. Słyszymy to już w pierwszej scenie poprzedzającej mówiony Prolog: narrator 

opowiadając o tym, jak Polikarp modlił się o dostąpienie wizji Śmierci, imituje trans modlitewny Polikarpa 

wielokrotnie powtarzając frazę „modlił się, modlił, modlił, modlił…”, aż nagle przebłyskuje krótka migawka z 

obrazem Śmierci. Te niemal „podprogowe” migawki wizyjne w trakcie modlitwy to dobre wykorzystanie 

cyfrowego sposobu realizacji. 

Kiedy Śmierć, już w pełni objawiona odzywa się do Mistrza, wygląda i brzmi tak, jakby się właśnie ucieleśniła i 

dopiero się uczy wymawiania słów: z wielkim trudem, długo i powoli cedzi słowo „mistrzu”.  

W migawkach, kiedy Śmierć pokazuje swoją obandażowaną twarz, nie mówi, tylko nieznacznie porusza ustami, 

jakby w ten sposób generowała głos, który słyszymy zza sceny, już przefiltrowany przez tekst, „objawiony” 

Polikarpowi/narratorowi. 
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Pantomima - Cały ciężar aktorstwa scenicznego dźwiga Cezary Molenda, występujący w trzech niemych rolach: 

Ogrodnika, Mistrza Polikarda/Polikarpa i Kmotra (od 21:35) – nowej postaci w drukowanej wersji dialogu 

nauczyciela ze Śmiercią. (…) 

 

     
     Polikarp         Kmotr        Ogrodnik 

 

Koncepcja Kmotra jako roli jest stereotypowa: w zachowaniach dziarski osiłek, mówiący” po chłopsku” z 

kresowym zaśpiewem. Ma udane partie taneczne – np. obrazujące wyciąganie śmierci, która ugrzęzła w błocie 

24:30; szczególnie trafny artystycznie jest epizod (27:20) tańca śmierci na chrzcinach. (…) Tańce śmierci nie 

imitują żadnych historycznych tańców, jak twierdzą niektórzy badacze danse macabre. Tutaj jako konwencja 

techniczna broni się takie ujęcie przez to, że odbywa się to podczas chrzcin. Jest to święto radosne, na którym 

ludzie tańczą, więc jest to uzasadnione, że w tym przypadku Śmierć rzeczywiście coś tańczy dosłownie, ale 

jednocześnie metaforycznie – no bo tych gości „wynoszą dziesiątkami”. 

 

 

 

Dobrze, że adaptacja skupiona na nowym wątku Kmotra zachowuje jednak ramę pokutną oryginalnej Rozmowy 

Mistrza Polikarpa ze Śmiercią. Z powrotem widzimy Mistrza w ozdobnym płaszczu i Śmierć, która udziela 

ostatnich odpowiedzi. Dialog kończy się wanitatywnym westchnieniem o porzuceniu życia światowego. Mistrz 

zdejmuje pyszną szatę i gotuje się na swoją śmierć, która jest zagrana dwojako: po pierwsze zbliżeniem się do 

kostiumu śmierci wiszącego na suchym drzewie i po drugie samą chwilą umierania, pokazanego jako zawijanie 

się Polikarpa w śmiertelny całun z takich samych foliowych toreb, z których uszyty jest kostium śmierci (36:20). 
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Kostium Śmierci 

Wyczerpuje on całą obecność Śmierci na scenie, a więc pogłębia wizyjny charakter całej opowieści. Metaforyczny 

wymiar kostiumu śmierci, uszytego na naszych oczach ze starych foliowych toreb, pod których zwałami się 

wszyscy w naszym ziemskim raju dusimy, należy umieścić w rzędzie różnych typów reprezentacji śmierci, jakimi 

operowała historia sztuki i literatury. Stopniowo zmieniał się on od postaci trupa (osoby zmarłej, jakby dopiero co 

zasnęła), przez gnijące transi, do suchego kościotrupa. Wskutek tej ewolucji poważna sztuka nie mogła dalej 

korzystać z tej ścieżki przekształcania Śmierci w ludzkiej postaci. Tutaj autorka dokonała zabiegu, który można 

tylko bardzo umownie nazwać Personifikacją. Jest to wizualizacja, która nie przedstawia postaci Śmierci, ale ją 

symuluje. Cały ładunek semantyczny jest tylko w tym słowie, które podpisuje ten śmieciowy wizerunek.  

Ale właśnie ten śmieciowy wizerunek stanowi straszne memento, czym się może stać nasze (obecne) życie na 

ziemi. Już sama koncepcja kostiumu jako jedynej dziś akceptowalnej reprezentacji wizyjnej Śmierci byłaby 

estetycznie owocna, zaś umieszczenie w kostiumie wielkiego przekleństwa naszych zaśmieconych czasów 

sprawia, że zabieg jest genialny – nie waham się użyć tego słowa. Do tego sukcesu semantycznego dochodzi 

osiągnięcie skutecznej teatralnej aktualizacji. Następuje ona nieoczekiwanie, gdyż patrząc przez dystansujące 

okno nie spodziewaliśmy się tak dobitnego dowodu, że mamy jako ludzie ten sam problem, co poeci piszący 500 

lat temu o spotkaniu ze Śmiercią, że to co ona ma nam do powiedzenia o sobie, doskonale możemy wiedzieć, jeśli 

się rozejrzymy wokół siebie. Dowie się ten, „kto chce wiedzieć”. 

 

Dialog Śmierci (w Ogrodzie Rajskim),  

spektakl teatralny w sieci na podstawie druku Śmierci z Mistrzem dwojakie gadania (Kraków 1542, wydał 

Wiesław Wydra, Poznań 2018).  

Adaptacja, Reżyseria, Głos – Jolanta Juszkiewicz; Choreografia, Scenografia, Performance – Cezary Zygmunt 

Molenda; Montaż – Eryk Lenartowicz; Kamera – Jacek Katos;  

Muzyka: Amor mi sprona Alfonso Ferrabosco Sr, wykonanie Robert Rønnes & Choir Playback, La Fina Giovanni 

Cavaccio, wykonanie Michel Rondeau, Joseph Lieber Joseph mein Johann Walter, wykonanie Michel Rondeau. 

 

Dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Kultura w sieci. 
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2021 

Dialog śmierci w Łucku, Ukraina 

    

Katedra sw Piotra i Pawła w Łucku na Wołyniu to dziedzictwo zakonu Jezuitów z historią 

oświecenia w tym i tradycją sztuki teatru. Zabytkowy aspekt świątyni i zjawiskowe podziemia 

pozwoliły na szczególną atmosferę przeniesienia spektaklu Rozmowa śmierci (w Ogrodzie 

Rajskim) do prezentacji na żywo. 
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Wanda Immortalis. Misterium w Teatrze Lalek w Łucku 

Na zaproszenie Konsulatu RP w Łucku miała miejsce prezentacja spektaklu Wanda Immortalis. 

Misterium na podst utworu pt. Wanda. Rzecz w obrazach sześciu, Cyprian Kamil Norwid 

zaadaptowanego na obsadę dwojga aktorów, Jolanty Juszkiewicz i Cezarego Zygmunta 

Molendy. Adaptacja i reżyseria - Jolanta Juszkiewicz  

Data – 25.09.2021, godz 18.00 

Miejsce – Teatr Lalek, Łuck, ul. Krzywy Wal, 18 Kryvyi Val St, 18, Lutsk, Volyn Oblast 
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2022 

Cztery Ballady Adama. Muzeum Romantyzmu w Opinogórze 

Realizacja twórcza i premiery dofinansowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 

pochodzących z Funduszu Promocji Kultury. 

https://ciech24.pl/teatr-jednego-aktora-w-muzeum-romantyzmu-w-opinogorze-25-06-

2022/?fbclid=IwAR09w_g1VJfNL8nV2p2IUMzBCEkYLtGUSeD0MCoD3rZAMOc-

zR4stu28M4s 

 

Cztery Ballady Adama 

na podstawie Ballady i Romanse Adama Mickiewicza 

W sobotę 25.06.2022 r. i niedzielę 26.06.2022 r. w Muzeum Romantyzmu w Opinogórze odbył 

się spektakl z cyklu: Teatr Jednego Aktora. Na scenie mogliśmy zobaczyć Jolantę Juszkiewicz – 

adaptacja i reżyseria, wykonanie autorskie oraz  Pawła Urbanowicza – taniec i choreografię. 

Artykuł zawiera poniżej cytowany esej autorstwa Jolanty Juszkiewicz.  

‘Ballada – to gatunek synkretyczny, łączący w sobie cechy liryki (nastrojowość, 

emocjonalność), epiki (fabuła, narrator) i dramatu (dialogi, akcja), którego tematem są 

niezwykłe wydarzenia. Jej nazwa pochodzi od włoskiego ballare (tańczyć), co wskazuje na 

włosko-prowansalskie początki. 

Mickiewiczowski kunszt tworzenia grozy i niepokoju związanego ze zbrodnią, która już się 

dokonała lub ma się dokonać, pomimo 200 lat od napisania wywiera ciągle mocny efekt na 

współczesnych odbiorcach. 

Każda interpretacja uzależniona jest od stanowiska metodologicznego przyjętego przez 

naukowca lub w przypadku sztuki od wrażliwości artysty twórcy. Słusznie można przyjąć 
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założenie, że nigdy nie uda się dotrzeć do ostatecznego sensu utworu, nie da się go 

jednoznacznie odczytać, pozostaje on w ciągłym niedoczytaniu. 

Wplatanie opracowania naukowego do spektaklu artystycznego kierowanego do szerokiej 

publiczności, w tym również nie-naukowej popsuje efekt całościowy. Dzielę się więc w 

niniejszym zapisie osobistym czuciem i skojarzeniem przedstawionych historii. 

Romantycy czerpali natchnienie do swoich dzieł z ludowej wyobraźni. To stąd pochodzą historie 

i wierzenia przedstawione przez Adama Mickiewicza w „Balladach i Romansach”. 

Kluczem do inscenizacji niniejszego projektu jest zmiana kierunku centralizacji postaci. W 

Romantyczności – nieżywy Jasio, w Rybce i Świteziance zamiast skrzywdzonych kobiet, 

młodzieńcy uśmierceni za niewierność, w Lilijach zamiast żony, która zabiła męża – niemy mąż 

– to oni, męskie zjawy lub jeżeli żywi to na progu nadchodzącej śmierci stają się centralnym 

elementem kompozycji. 

Lud wyobraża sobie duchy zmarłych pod postacią ptaków. Obecność ptaków, zwłaszcza 

nocnych zdaje się właściwszym w łączności umarłych z żywymi. 

Romantyczność 

Manifest polskiego romantyzmu to utwór o szczerości uczucia prostej dziewczyny i jej 

„wierności sięgającej aż za grób”. 

Historia dzieje się w miasteczku, z udziałem gwaru wszystko – wiedzących i widzących 

mieszkańców. Tematem jest Karusia, która dwa lata po śmierci Jasia ciągle zachowuje się jakby 

był przy niej, jakby z nim rozmawiała, dotykała go, chwytała. Mieszkańcy najpierw szydzą z jej 

zachowania. Co widzi? Do kogo mówi? Do Jasieńka, którego już nie ma w sensie fizycznym, ale 

dziewczyna czuje go w wymiarze fantazmatu. 

Nocą Karusia spotyka się ze zmarłym ukochanym. W intymnym monologu przywołuje go, 

akcentuje swoje erotyczne pragnienia z nim związane. Zwraca się do niego: I sam ty biały jak 

chusta, Zimny, jak zimne dłonie! Tutaj połóż, tu na łonie, Przyciśnij mnie, do ust usta! 

Karusi odwaga nieukrywania swoich uczuć i nieudawania szokuje czytelników romantyzmu, ale 

i dzisiejszej epoki. Oprócz fizycznego kontaktu z umarłym przed dwoma laty kochankiem, 

deklaruje swoją seksualność i niezaspokojenie seksualne, z czego wynika kolejny krąg 

wykluczenia ze społeczności, w której żyje. 

Pomimo ostracyzmu ze strony mieszkańców miasteczka, wiedząc, jak bardzo Jasio kochał 

dziewczynę, zmieniają oni swoje stanowisko i deklarują solidarność z Karusią. 

Poeta, werbalizuje wspólne z mieszkańcami przekonanie, przyznają wiarę w potęgę uczucia 

silniejszego od śmierci. Miłość Karusi powoduje, ż obcuje z duchem zmarłego, widzi go i 

słyszy. Tych „prawd żywych” nie uznaje naukowiec, przedstawiciel poprzedniej epoki, który 

analizą i namacalnym dowodem przyznaje istnienie zjawiska. Brak dowodu – swoim okularem 

nie widzi Jasieńka, oznacza, że Jasieniek nie istnieje. 
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Tak oto różnią się manifesty starej i nowej epoki. 

Rybka 

Motyw zdrady i kary pojawia się we wszystkich Balladach, także w Rybce – odrzucona przez 

panicza i pozostawiona z dzieckiem Krysia prosi mieszkające w jeziorze Świteź świtezianki o 

przyjęcie ich do grona. Świtezianki, czyli rusałki, wodne nimfy ucieleśniają niezależny, 

swobodny żywioł kobiecości. 

Krysia wybacza paniczowi, lecz ostrzega, aby nad jezioro nigdy nie przychodził. Sama z 

rozpaczy topi się i przemienia w rybkę. Dziecko pozostaje u sługi, który szuka matki, aby 

nakarmić niemowlę, aż znajduje ją dochodząc do brzegu Świtezi. Krysia od tej pory co wieczór 

wyłaniała się z toni jeziora, przemienia w kobietę i karmi niemowlę. 
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Jednego wieczoru panicz i jego nowo poślubiona żona spacerując udają się w stronę brzegu 

jeziora. Sługa kryje się z dzieckiem w zaroślach u czeka, aż para wróci, aby móc pójść nad 

jezioro do Krysi. Zniecierpliwiony podchodzi i widzi, że jezioro znikło, pozostał piasek i głaz 

przypominający dwie postaci ludzkie, a wokoło ubrania państwa. Wierny sługa przeraził się 

ogromnie nieziemskich spraw, odszedł z dzieckiem modląc się. 

Czy to Krysia w postaci rybki dokonała zemsty na paniczu? Demoniczna kobiecość bohaterek 

połączona z przyrodą jest jeszcze mocniej zamanifestowana z Świteziance. 

Świtezianka 

Tytułowa nimfa panuje nad przyroda jeziora, a wszystko dzieje się z udziałem księżyca. 

Ballada opowiada jest przez parę obserwatorów. Od dłuższego czasu widzą, jak młody strzelec z 

lasu spotyka się z dziewczyną, podpatrując wiwatują parze. Chłopiec jest szczerze zakochany i 

nie chce ponownie rozstań, oświadcza się dziewczynie oferując wspólne zamieszkanie. 

Dziewczyna przywołuje ojcowskie ostrzeżenia, jakoby młodzi mężczyźni nie byli uczciwi w 

dotrzymaniu obietnic. Chłopiec posuwa się do rytualnej przysięgi. Dziewczyna ostrzega o 

konsekwencjach niedotrzymania obietnic i znika. Młody popada w głęboką rozpacz, można 

przypuszczać, że jest w stanie próby samobójczej. Wtedy przyroda zaczęła szaleć, wiatr zawiał z 

siłą burzy na jeziorze, łamania drzew, natura przedstawiona jest w stanie grozy sztormu. 

Na jeziorze pojawia się postać pięknej kobiety, wabi i woła strzelca do siebie obiecując 

nieziemskie rozkosze w dzień i w noc. Strzelec opiera się ostatkiem sił osoby w stanie depresji, 

walczy z pokusą, nieświadom nadprzyrodzonej siły natury stawia jej opór. 

Lecz natura pokonuje człowieka, woda mocno łaskocząc stopy popycha go na wodę w ramiona 

rusałki. Czar silniejszy jest od woli człowieka i kto wie, czy młody strzelec nie pokonałby 

ponęty rusałki, gdyby nie tajemna moc modrej fali. Owa rusałka okazała się dziewczyną, której 

przysięgał wierność. Niestety, musiał ponieść karę. 

Siła i wola świata natury dominuje nad człowiekiem i jego inteligencją. A nawet nad jego wolną 

wolą. 

Lilije 

Król Bolesław Chrobry zwołuje ochotników na wyprawy nawracające na chrześcijaństwo w 

kierunku Prus wschodnich, aż po Kijów. Po pierwszych wyprawach kobiety nie zgadzają się na 

taki los ich rodzin i mężczyźni zaprzestają udziału. W takiej sytuacji król nałożył kary na 

kobiety, nakazując im czekać cierpliwie na powrót mężów. 

W jednej z wypraw na Kijów wziął udział z braćmi mąż, pan majętny zostawiając młodą rodzinę 

na parę lat nieobecności. Pani nie dotrzymała wierności, bojąc się kary króla i potępienia męża, 

wiedząc o jego powrocie wyszła naprzeciw i w lesie zabiła męża nożem. Zakopała ciało, a na 

grobie posiała lilije. Po tym biegnie do pustelnika, wszystko opowiada i prosi o radę, co robić, 

aby zmyć grzech. Pustelnik dziwi się, że kobieta nie mówi nic o żalu za czyn. Radzi jej wracać 

do domu i żyć w spokoju. Zabity się nie wskrzesi, chyba, że sama go zawoła. Pani wraca, dzieci 
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pytają o ojca, z czasem zapominają. Panie nie zapomina, jest nękana hałasami, dyszeniem i 

tupaniem męża. 

Ku zaskoczeniu pani przyjeżdżają bracia zabitego i szukają brata w okolicy. Czekają na jego 

powrót rok. Bracia, dzieci, otoczenie zapominają o panu. Pani pamięta, jest wyczerpana 

kłamstwami i nocnymi marami, lecz po oświadczynach braci biegnie do pustelnika i pyta o radę. 

Pustelnik wyjawia jej tajemną moc i oferuje wskrzeszenie męża. Pani przerażona odmawia, 

pustelnik zasmucony brakiem żalu za czyn, proponuje, aby obaj bracia upletli jej wianek, czyj 

wybierze, tego poślubi. 

 

Bracia upletli oba wianki z liliji rwanych na grobie męża. Wybrawszy jeden z nich pani 

zapytuje, czyje to lilije. Wchodzi przywołany mąż i odpowiada, że to jego kwiaty, jego wianek, i 

ona tez jego. Zawala pod ziemią cały kościół z ludźmi, a na nim rosną lilije. 

Zastanawiającym jest, dlaczego pani nie chce swojego męża. Poszedł na wojnę, bo i on i król tak 

chciał, nie zastanawiali się nad pragnieniami młodej zony. Czy kogoś obchodzi, czego ona chce? 

Chce używać życia tak, jak to robią młodzi, zamiast niewolniczego podporządkowywaniu się 

zarządzeniom mężczyzn. 

Można przypuszczać, jakoby Pani wiedziała, że nie ucieknie przed śmiercią, przed karą, nie 

słuchając przestróg pustelnika, brnie w grzechu zbliżając się nieuchronnie ku katastrofie, bo wie, 

że inaczej czyniąc – żyjąc bez prawa osobistego zdania, w wierności mężowi, który nie szanuje 

jej woli jest tez katastrofą. Ucieka więc przed sama sobą, chodź nie ucieknie, to przynajmniej na 

chwilę będzie wolna z jednym z braci męża. 

Oto w wieńcu lilije, Ach czyjeż to są, czyje? Kto mój mąż, kto kochanek? 
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lecz nie wie, że wzywa w ten sposób męża, jak to ostrzegał ja pustelnik – mąż twój nie powróci, 

Chyba zawołasz sama. 

Pustelnik, to nie czarownik, ale wysłannik mądrości natury, która z ukrycia rządzi losami ludzi, 

spokojny, wszystkowiedzący, obdarzony mocą wskrzeszania zmarłych. W rozmowie z nim, jak 

w lustrze, odbija się Zycie duchowe pani, jej niepokoje i rozterki wewnętrzne, jej tragiczna 

bezradność, ufna prostota naiwnej kobiety. Daje zaufanie dla zwierzeń ludzkich, sucha ich z 

życzliwym współczuciem, z żalem, ale bez gniewu, bez upominań. Wyczuwa się ojcowską i 

wyrozumiałą postawę jak córki – grzesznicy i wstrzemięźliwości przed naginaniem jej woli – 

jakby był wysłannikiem z nieba. 

Podsumowanie 

W ludowych przypowieściach dominuje temat kary za winy tak ofiary jak i sprawców. W 

przedstawionych balladach unaoczniona jest zależność losu człowieka od czegoś, co istnieje 

ponad nim. Czyn winowajcy jest jakoby wymuszony przez czynniki natury ponadludzkiej, tak 

po prostu ma być, można tu zacytować S. I. Witkiewicza – „tajemnica istnienia jest 

niedocieczona” 

Chodzi o pęd wypadków, nie o współczucie. Obojętny jest mąż nieboszczyk, obojętni bracia, 

Pani, Jasio, Karusia, Krysia, panicz i jego młoda zona, strzelec w barze, rusałka, lecz istotnym 

jest ujęcie samego zdarzenia w jego dynamice, w jego nastroju grozy. 

Uderzona, upojona światem iluzji publiczność zanurzy się w formacie teatru zaangażowanego, 

ozdobionego przekazem metafizyki i symboliki, Tym co łączy widza z wykonawcą będzie 

wspólne przeżycie misterium na postawie oba wianki treści z okresu romantyzmu. 

 

Foto - Michał Krzyżanowski 

Muzeum Romantyzmu 
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PROWADZENIE WARSZTATÓW TEATRALNYCH. SPEKTAKLE WARSZTATOWE 

WORKSHOPS AND OUTCOME PERFORMANCES  
 

19  09 2020 Polska – Słupsk  Festiwal S.I. Witkiewicza  Warsztaty 

04 – 10  01 2019 Kazachstan – Almaty Teatr TRANSFORMA   Warsztaty i taniec butoh 

03 – 05  09 2018 Kazachstan – Almaty Teatr ARTiSZOK   Warsztaty 

19, 20  06 2017 Polska – Suwałki Międzynarodowy Festiwal Wigraszek Warsztaty Happening  

04 – 11  03 2017 Armenia- Erewań Państwowy Instytut Teatru i Filmu  Warsztaty Spektakl – 

POSTACI 

SHAKESPEARE  

13 – 24  03 2017 Armenia – Gyumri Państwowy Instytut Teatru i Filmu  Warsztaty Spektakl – 

POSTACI 

SHAKESPEARE 

27 – 07  03/04 2017 Armenia -Wanadzor Państwowy Instytut Teatru i Filmu  Warsztaty Spektakl – 

POSTACI 

SHAKESPEARE 

10 – 13  12 2016 Polska – Suwałki Suwalski Ośrodek Kultury  Warsztaty 

19 – 20  08 2015 Brazylia – Brasilia Uniwersytet Brasilia   Warsztaty 

05 – 08  09/10 2015 Armenia -YeghegnadzorUniwersytet Gitelik   Warsztaty Spektakl - 

            IDENTITY   

12 – 21  10 2015 Armenia – Erewań Państwowy Instytut Teatru i Filmu  Warsztaty 

20 – 25  01 2014 Emiraty – Fujairah Międzynarodowy Festiwal MonodramówWarsztaty 

02 – 10  08 2014 Polska – Radzyń PodlaskiMiędzynarodowe Spotkania Dialogi Warsztaty Happening – 

                   W BIEGU 

10 – 17  01 2013 Kazachstan – Almaty Teatr ARTiSZOK   Warsztaty 

22 – 28  01 2013 Iran – Teheran  Centrum Sztuki Teatralnej  Warsztaty 

17 – 25  05 2013 Karabach – Shusha Państwowy Instytut Teatru i Filmu  Warsztaty 

15 – 17  10 2013 Polska – Wejherowo Filharmonia Kaszubska   Warsztaty 

14 – 27  10 2011 Luksemburg  NeuMunster Art. Centre   Warsztaty 

Spektakl 

            MARIA SKLODOWSKA 

Lata 2000-2006 Warsztaty prowadzone w Australii – Sydney, Melbourne 

 

SELEKCJA DOKUMENTACJI Z WARSZTATÓW 

SELECTION OF PHOTOS FROM WORKSHOPS 
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2013, 2018. KAZACHSTAN. ALMATY  

   

 

Teatr ARTiSZOK jeden z najbardziej interesujących teatrów alternatywnych w Azji Centralnej. Skupia elity 

intelektualne miasta i regionu, realizuje spektakle bazując na współczesnych wydarzeniach, współpracując z 

artystami różnych dziedzin z innych krajów. Prowadzają zajęcia edukacji artystycznej kształcąc nową kadrę 

aktorów oraz edukacji kulturalnej. Oprócz oferty dla dorosłych i młodzieży, aktywnie łączą zajęcia dla dzieci.  



173 

2013. IRAN. TEHERAN 

 

 

 

 

Na zaproszenie festiwalu International Theatre Festival Fadjr w Teheranie, Jolanta Juszkiewicz zagrała spektakl 

desdeMONA dla cenzury i cztery kolejne prezentacje dla publiczności zgodnie z prawem tego kraju zakrywając 

szczelnie paroma warstwami ciało oprócz twarzy i stóp (nogi poniżej kostki). Równolegle poza festiwalem, 

prowadziła warsztaty dla grupy aktorów z Centrum Kutury. (Foto – Centrum Kultury). 
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2013. KARABACH. SHOUSHI 

 

 
Studenci Państwowego Instytutu Teatru i Filmu z Erewania, wydz. zamiejscowe w Shoushi, w swoim dzieciństwie 

doświadczyli okrucieństwa wojny z Azerbejdżanem (1992-94), trauma z tamtego okresu jest ciągle obecna. 

Młodzież ta emanuje trudną do określenia szczerością. W 2020r. po zbrojnych działaniach miejscowa ludność ma 

nakaz opuszczenia większości kraju w tym Shoushi, gdzie osiedla się ludność Azerbajdzanu.  
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2014. EMIRATY ZJEDNOCZONE. FUJAIRAH 

 

 

 

Parodniowe warsztaty teatralne dla zainteresowanych w ramach festiwalu Internationa Fujairah Monodrama 

Festival. Grupy z uczestnictwem dziewcząt nie zorganizowano. 

 



176 

2014. POLSKA. RADZYŃ PODLASKI 

 

 

 

 

Intensywne warsztaty w ramach Międzynarodowych Spotkań Teatralnych Dialogi w Radzyniu Podlaskim, na 

dziedzińcu pałacu Potockich zakończyły się prezentacją happeningu W Biegu, wychodzącym na ulice miasta.  
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2014. W BIEGU 

Reżyseria Jolanta Juszkiewicz 

    

 

Foto: Mirosław Koczkodaj 
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2015. BRAZYLIA. BRASILIA 

 

 

 

Równolegle z udziałem w festiwalu Festival Internacional de teatro Cena Contemporanea, Jolanta Juszkiewicz 

przeprowadziła na Uniwersytecie Brasilia cykl warsztatów dla dojrzałych i młodych aktorów.  

Uczestniczyła w zajęciach znanego brazylijskiego teatru Amok Teatro prowadzone przez Ana Teixeirea i Stephane 

Brodt. 
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2015. ARMENIA, YEGHEGNADZOR  

   

 

   

 

   

Foto: Syunik 

Spektakl i happening TOŻSAMOŚĆ to efekt miesięcznej determinacji lokalnych uczestników codziennych 

spotkań warsztatowych na Uniwersytecie Gitelik. Młodzi na prowincji Armenii nie uśmiechają się, ograniczani 

wszechobecna pamięcią o rzezi ormiańskiej, biedą oraz kompleksami przełożonych. Pierwszy uśmiech na 

poniższej fotografii po prezentacji efektu pracy. Prezentowany projekt okazał się wydarzeniem wyjątkowym w 

swojej formie, dalece różnym od panującej tu szkoły rosyjskiego naturalizmu.   
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Gościnna prezentacja na wydz Teatru, Państwowego Instytutu Teatru i Filmu w Erewaniu, stolicy Armenii.          

Dla młodzieży z dalekiej prowincji występ taki to ogromny zaszczyt i duma. Po prezentacji – sesja pytań i 

odpowiedzi z widownią składająca się ze studentów i wykładowców niniejszej uczelni. 
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2015. ARMENIA. EREWAŃ 

   

   

   

Państwowy Instytut Teatru i Filmu 
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2017. ARMENIA. EREWAŃ  

POSTACI SZEKSPIRA. Reżyseria Jolanta Juszkiewicz 

 

 

 

Po półtora roku powrót do Instytutu Teatru i Filmu w Erewaniu, młodzież czekała na kontynuację procesu z 2015. 

Pomimo rzadkiej okazji, wielu studentom nie pozwolono uczestniczyć (kadra tutejszych wykładowców). Efekt 

intensywnych prób, prezentacja formy absurdu okazała się zaskakującym wydarzeniem dla uczestników jak i 

oglądających studentów oraz wykładowców rosyjskiej metody teatru naturalistycznego.  
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2017. ARMENIA. GYUMRI  

POSTACI SZEKSPIRA. Reżyseria Jolanta Juszkiewicz 

 

 

 

Gyumri to stolica kultury ormiańskiej, w tym również specyficznego humoru. Młodzież z Gyumri bardzo różni 

się od pozostałych rzadko widoczną w tym kraju beztroską, frywolnością i zadowoleniem z życia.  
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2017. ARMENIA. WANADZOR.  

POSTACI SZEKSPIRA. Reżyseria Jolanta Juszkiewicz 

 

 

Najbiedniejszy region kraju z wysokim bezrobociem. Żyją 

niemal jak w klatkach wśród wysypisk śmieci i bezpańskich 

psów w mieście, w którym nie ma ciepłej wody, ale jest 

manipulacja i korupcja, a młodzi mężczyźni giną wysyłani 

na wojnę. O zabitych braciach i synach mówią matki na 

podwórkach.  

Studenci Instytutu Teatru i Filmu w Erewaniu, wydz 

zamiejscowego w Wanadzor na spektakl wkładają swoje 

najlepsze buty i garnitury. Tak ważna jest rzadka 

możliwość doświadczenia międzynarodowej współpracy.  

Na pokaz finału przyjechali wykładowcy instytutu 

teatralnego z Erewania. Efekt był imponujący.  
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2017. POLSKA. SUWAŁKI  

„Wędrówka. Podróż”. Koordynator Jolanta Juszkiewicz  

 

 

 

FESTIWAL WIGRASZEK. Wykonawcy - młodzież z Centrum Kultury w Rezekne na Łotwie. Dwie grupy 

młodych – nastolatki i dzieci, w bardzo krótkim czasie podazyly aranżacja w formie happeningu - parady z 

postojami, w których interaktywnie włączyły w zabawę otoczenie – ulice i park miejski w centrum Suwałk. 
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2018. SŁOWACJA. NITRA 

 

  

 

2018. SŁOWACJA. BANSKA BYSTRZYCA 

 

  
 

Nitra – Studenci Szkoły Artystycznej, Bańska Bystrzyca – studenci Akademii Teatralnej, w obu miejscach Jolanta 

Juszkiewicz prowadziła warsztaty oraz proces twórczy autorskiego scenariusza ‘Król Bela IV’ prawie równolegle. 

Spektakle miały w obsadzie inną liczbę aktorów. Na zdjęciu ujęcie z warsztatów oraz z próby.   

 

 

 



187 

2018. KAZACHSTAN. ALMATY 

   

  

 
 

Przygotowania przed premierą Szewców S.I. Witkiewicza, w reżyserii Jolanty Juszkiewicz, w wykonaniu zespołu 

Teatru ARTiSZOK, Almaty Kazachstan, w języku rosyjskim.  
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2019. KAZACHSTAN. ALMATY 

 

     

  
Foto: Marina Konstantinova 

 

W Teatrze Transforma w Almaty Teatr Kropka Theatre przeprowadził tygodniowe, intensywne warsztaty teatralne 

(Jolanta Juszkiewicz) oraz tańca butoh (Cezary Molenda). Uczestnikami byli lokalni artyści teatru i tańca w 

rożnym wieku. Na zakończenie Cezary Molenda zaprezentował autorską improwizację teatru butoh. Wizyta 

zorganizowana przez Konsulat RP w Almaty.  
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SEMINARIA. KONFERENCJE / SEMINARS. CONFERENCES 

2012. EMIRATY ZJEDNOCZONE. FUJAIRAH 

http://fujairahinfocus.blogspot.com/2012/01/ Fujairah, Emiraty Zjednoczone 26 stycznia 2012 

Introducing Arab Theatre to the World Emphasized at Fujairah Monodrama Festival 

Speakers at the International Theatre Forum (26 January 2012), as part of the 5th Fujairah International Monodrama 

Festival (FIMF), stressed the role of the festival in drawing attention to monodrama theatre. 

The discussion involved Mohamed Saif Al Afkham (chair), Tobias Biancone (Director-General of the International Theatre 

Institute), Birute Mar (Lithuanian artist), Jolanta Juszkiewicz (Polish artist) and Wieslaw Geras (Polish artist and director 

of the oldest monodrama festival in the world). 

The theme of the forum was the importance of monodrama theatre around the world. 

Artists Exposed to Different Cultures 

Jolanta Juszkiewicz talked about her artistic career in Poland and Australia saying that her time in Australia was an 

important factor in increasing her knowledge of different cultures. With over 200 cultures, Australia is a melting pot for all 

cultures, which is important for promoting understanding and peace in the world. 

Juszkiewicz, who was attending the FIMF for the first time said that she enjoyed the Fujairah festival atmosphere. “I’ve 

benefited a lot from this experience of Arab culture, she said. “I’m currently planning to visit future shows that stem from 

the Arab culture, which I respect and admire.” 

 

 

 

Od prawej str. - Jolanta Juszkiewicz (artysta), Mohamed Saif Al Afkham (prezes International Theatre Institute), 

Tobias Biancone (dyr. naczelny International Theatre Institute), Birute Mar (aktorka Litwa), Wiesław Geras (dyr. 

Festiwalu Monodramu we Wrocławiu). 
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2014. EMIRATY ZJEDNOCZONE. FUJAIRAH 

 

Jolanta Juszkiewicz, Latifa Ahrar, Anatoly Frusin, International Fujairah Monodrama Festival 

2015. MALTA 

 

 

W ramach sympozjum - Redefining Theatre Communities. Perspectives in Contemporary Theatre-making, 

Juszkiewicz na tle historii 250 lat teatru publicznego w Polsce zreferowała doświadczenie i uwagi w zakresie 

funkcjonowania teatrów niezależnych w kraju i za granicą.  
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2015. ARMENIA. EREWAŃ 

 

 

 

Państwowy Instytut Teatru i Filmu  

Jolanta Juszkiewicz przeprowadziła trzy 

osobno zorganizowane seminaria dla 

studentów wydz. Teatru w obecności 

dziekan, pani Anny Hakekyan.  

Czysta Forma S.I. Witkiewicza 

Teatr Ubogi Jerzego Grotowskiego  

Teatr Umarłych Tadeusza Kantora 
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2018. KAZACHSTAN. ALMATY  

 

Foto: Diana Balajan 

 

W ramach cyklicznych spotkań teatralnych organizowanych przez Teatr ARTiSZOK, Jolanta Juszkiewicz 

przeprowadziła seminarium p.t. Czysta Forma Stanisława Ignacego Witkiewicza. 
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PLAKAT / POSTER 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kobiety zesłane na kolonię karną  

(Convict Women – Lifetime Exile) 

Image - Jerzy Szafjański 

Grafika - Kamila Kanclerz 2010 
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Judyta, jaka była 

(Judith, as she was)  

Image - antique 

Grafika - Kamila Kanclerz 2010 
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Matka 

(The Mother Again)  

Foto - Ian Wilkinson 

Grafika - Kamila Kanclerz 2010 
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desdeMONA  

Foto - Bartek Kaczmarek 

Grafika - Kamila Kanclerz 2007 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Judyta jaka była (Judith, as she was) 

Foto - Ian Wilkinson 

Grafika - Kamila Kanclerz 2007 
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PentheMurder  

Foto - Jolanta Juszkiewicz 

Grafika - Marek Brodzki 2009 
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Salon Zofii Nałkowskiej  

(The Saloon of Zofia Nalkovska) 

Foto i Grafika - Marek Brodzki 2011 
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Faust_XXI  

Foto - Jolanta Juszkiewicz 

Grafika - Boram Kim 2013 
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Maria Skłodowska Curie  

Foto - Jolanta Juszkiewicz, zgoda Muzeum Marii Skłodowskiej Curie w Warszawie 

Grafika - Jerome Konen 2011 
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Cunegundis Ducissa Cracoviae  

Foto - Klasztor Klarysek Stary Sącz 

Grafika - Eryk Lenartowicz 2014 
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Cunegundis Ducissa Cracoviae 

Plakat: Dom Kultury Zbuczyn 2014 
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Cunegundis Ducissa Cracoviae 

Plakat: Festiwal Dialogi / Radzyń Podlaski 2015 
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Kobiety zesłane na kolonię karną 

(Convict Women – LifetimeExile) 

Foto - M.Sahrin Fujairah press 

Grafika - Festival Berlin 2016 
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Matka  

(The Mother) 

Foto - Mirosław Koczkodaj 

Grafika - Festiwal Monodramów / Suwałki 2016 
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Odyseja Śląska  

(Odyssee silesienne) 

Foto - Marzena Stokłosa 

Grafika - Jerzy Szafjański 2016 
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Odyseja Śląska  

(Odyssee silesienne) 

Foto - Marzena Stokłosa 

Grafika - Festiwal Cithe Muses Francja 2017 
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Odyseja Śląska 

(Odyssee silesienne) 

Foto - Marzena Stokłosa 

Grafika - Krakowskie Forum Kultury 2017 
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Kobiety Karamazow  

(The Karamazov Women) 

Foto - Marzena Stokłosa 

Grafika - Łukasz Palkowski, 2017 
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Król Bela IV  

(The King Bela IV) 

Plakat – Juraj Novak  

ZUS Słowacja 2018 
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Szewcy 

Plakaty – Anton Bolkunov 

Teatr ARTiSZOK Almaty, Kazachstan 2018, 2019 
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Matka  

Teatr Transforma Almaty, Kazachstan 2019 

 

 

 

 

 

 

Matka  

Plakat – Pavlo Porycky 

Teatr Harmyder Łuck Ukraina 2019 
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Dialog Śmierci (w Ogrodzie Rajskim), plakat Jolanta Juszkiewicz, 2020 

 

Bajończycy _ Apel o Pamięć, plakat Jolanta Juszkiewicz, 2020 
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WSPÓŁPRACA / PEOPLE 

Rodney Fisher, reżyser Grushenka – autorytet kultury Australii, reżyser, 

dramaturg, dyrektor artystyczny The State Theatre Company SA w Adeleide. 

Tworzy w dziedzinach sztuk obejmujących teatr, operę, balet, film, telewizję. 

Jego działalność została wielokrotnie uznana wysokimi wyróżnieniami i 

nagrodami włączając Order Zasłużonych Australii. Niezapomniane reżyserie 

Rodney dla teatrów w Australii jak i dla Spoleto Festival, Fisher Stein, Legs 

On The Wall, Australian Opera czy Victorian  State Opera. Prace dla telewizji 

to m.in scenriusz i reżyseria Loveless and Melba. 

 

Anatoly Frusin – reżyser Convict Women, The Mother, desdeMONA, Judith as 

she was, After the Earthquake. Absolwent Uniwersytetu Auckland, Nowa Zelandia 

jako mgr Literatury Brytyjskiej, stypenium naukowe w Drama Centre na Uniwersytecie 

Toronto, Kanada. W Nowej Zelandii - aktor i reżyser form eksperymentalnych oraz 

interdyscyplinarnych. Reżyserię teatralną skończył na The National Institute of 

Dramatic Arts w Sydney, Australia, gdzie reżyserował w Belvoir Street Theatre, Opera 

Australia operę, musicale, spektakle dramatyczne. W 2014 odtworzył operę 

reżyserowaną przez Neila Armfielda - Tristan und Isolde Wagnera w The Kennedy 

Center, Washington. Razem z kompozytorem Drew Crawford tworzą operę i projekty 

musicalowe dla ABC Classic FM. Wykłada i tworzy licencjackie programy Acting and 

Performance w TAFE Brisbane. Uczył w Drama Schools w Perth, Townsville oraz w 

Otwartym Programie w Akademii Teatralnej w Sydney. Reżyseruje spektakle 

studenckie m.in.: Kelly's DNA, One Woman Woyzeck (Büchner), The Fever (Shawn), The Maids (Genet), oraz 

inscenizowane koncerty muzyczne dla Brisbane Baroque Festival z Canticum Choir. 

                                        

Gosia Dobrowolska - reżyseria The Stronger (duo) oraz (solo).  Absolwentka Studia 

Teatralnego we Wrocławiu. The Stronger jest jej debiutem reżyserskim. Gosia mieszka 

w Sydney, Australia, znana jest przede wszystkim z filmów włączając jej główne role w 

Silver City, The Surfer, Around the World in 80 Ways, Phobia, Golden Braid, A 

Woman’s Tale, Careful, The Nun and The Bandit, Lust and Revenge and One Million 

House Guests(3D film for Imax Canada). Jej telewizyjne osiągniecia to równie długa 

lista. W historii filmu australijskiego jest rozpoznawalna jako aktorka nagradzanego 

reżysera Paula Cox’a. Od lat jest Mecenasem Międzynarodowego Festiwalu Filmowego 

T-Mobile Nowe Horyzonty we Wrocławiu. 

 

Eryk Lenartowicz - od dzieciństwa uczestniczył jako aktor w spektaklach Teatru 

Kropka Theatre, w Sydney – Judith  as she was, The Mother, w Gliwicach – After 

the Earthquacke (step), w Warszawie - The Mother Again (aktor). Technicznie 

operował spektaklami – desdeMONA (Warszawa), Maria Skłodowska-Curie 

(Paryż, Warszawa), Convict Women (Fujairah), Salon Zofii Nałkowskiej 

(Wolomin, foto), Rybacy dziś (nagranie DVD), Dialog Smierci (w Ogrodzie 

Rajskim) (montaż). Reżyser filmowy, absolwent Gdyńskiej Szkoły Filmowej GSF 

oraz Australian Film, TV & Radio School AFTRS w Sydney, Australia. Jego dyplom 

film Dots został nominowany do Cannes w 2018. Uczestnik prestiżowego 

TorinoFilmLab w Turynie jako stypendysta rządu Australii oraz LabEast w Warszawie. 
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Marek Brodzki - współrealizacja PentheMurder oraz Faust_XXI. 

Reżyseria i montaż rejestracji video spektakli desdeMONA, Judyta, 

Salon Zofii Nałkowskiej, Matka, PentheMurder. Reżyser filmowy, 

artysta malarz, scenarzysta, producent filmowy. Absolwent Wyższej 

Szkoły Plastycznej w Krakowie. Pracował z mistrzami kina polskiego 

(Wajda, Zanussi, Gliński) i międzynarodowego (Polański, Spielberg, Miro, 

Irvin, Carvas, Schloendorff, Suarez, Kassovitz). Reżyser planów 

historycznych z oprawą kostiumową. Dokument fabularyzowany 

produkcji niemieckiej Das drama von Dresden, część fabularyzowana w 

reżyserii Marka został nagrodzony Grammy Awards 2005. Wykłada w Warszawskiej Szkole Filmowej. Autor 

cyklu filmowego – Historie ożywione. 

 

Cezary Molenda - aktor Odyseji Śląskiej, Bajończycy_Apel o Pamięć, 

Dialog Śmierci (w Ogrodzie Rajskim); Wanda Immortalis, Cztery 

Ballady Adama, uczestnik Rezydencji Artystycznej Teatru Kropka 

Theatre we Francji, Arras, współprowadzący z warsztaty w Almaty w 

Kazachstanie. Aktor, performer, scenograf, animator kultury w Zielonej 

Górze. Od trzydziestu lat współtwórca teatru Terminus a Quo w Nowej Soli, 

autor adaptacji teatralnych, spektakli ulicznych i monodramów. Uczestnik 

międzynarodowych wydarzeń teatralnych w Polsce, Niemczech, Czechach, Bułgarii, Czarnogórze, Francji i 

Litwy. Wielokrotnie nagradzany za spektakle grupowe Teatru Terminus a Quo. Uczeń szkoły tańca Shinonome 

Butoh (Tokio, Japonia). Spektakle butoh autorskiej choreografii prezentował w Czarnogórze, Polsce, Holandii 

oraz ze Francji. Prowadził warsztaty tańca butoh w Polsce i Kazachstanie.  

 

Elżbieta Karaszkiewicz – kostiumy, scenografia w spektaklach Trzęsienie ziemi w 

Chile Heinrich von Kleist, Cunegundis Ducissa Cracoviae spektakl o sw Kindze, 

Rozmowy Artaksesa z Ewandrem oraz opieka plastyczna przy spektaklu Odyseja 

Śląska. Artysta plastyk, twórca kostiumów i scenografii teatralnych. Współpracowała z 

mistrzami teatru polskiego - Józef Szajna (Teatr Studio), Adam Hanuszkiewicz (Teatr 

Nowy), Maciej Englert czy Krystyna Sienkiewicz. Oprócz artysty plastyka jest 

architektem wnętrz.  

 

                       

                      

Kamila Kamińska – aktorka Kobiety Karamazow duo & solo. 

Absolwentka PWSFTviT w Lodzi '2014 wydz aktorski, mgr sztuki. 

Współpracowała z Teatrem Wielkim Operą Narodową w Warszawie - 

"Powder her face" oraz Umarłe miasto reż. Mariusz Treliński. Monodram 

Kobiety Karamazow prezentowany był na międzynarodowych festiwalach 

w Mongolii (Grand Prix), Armenii, Rosji i Polsce. Współpracowała z 

Vladimir Theatre w Rosji przy spektaklu Oszukać diabła w reż. Vladimira 

Kuzniecowa. Obsada w produkcjach filmowych m.in. Listy do M, Miłość i 

miłosierdzie, Pół wieku poezji później, Zakochani po uszy, Diagnoza, Barwy Szczęścia, Belfer. Za rolę Ewy w 

filmie "Najlepszy" w reż. Ł. Palkowskiego nagrodzona Złote Lwy za debiut aktorski podczas Gdyńskiego 

Festiwalu Filmowego w r. 2017. 
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Jerzy Szafjański - autor tekstu Książka, oraz performer spektaklu Odyseja Śląska 

_Sekwencje w 2016, autor plakatów i grafiki programów Teatru Kropka Theatre. 

Absolwent Akademii Sztuk Pięknych w klasie prof. Jerzego Nowosielskiego, Kraków. 

Współtwórca teatru Auto Da Fe w Sydney, Australia, autor wielu scenografii teatralnych, 

uczestnik wystaw indywidualnych i zbiorowych malarstwa w Polsce i Australii.  

Scenograf spektakli w Teatrze Lubuskim, Zielona Góra, autor scenariusza teatralnego i 

filmowego Beatrix.  

 

Wenanty Nosul – aktor spektaklu Maria Skłodowska Curie, prezentacja w 

Brukseli, Belgia. W Sydney współtworzył eksperymentalną grupę teatralną 

Auto da Fe, z którą to brał udział w warsztatach i festiwalach Suzuki Tadashi w 

Toga w Japonii. Wraz z Melbourne Theater Company Playbox odbył tournée po 

Japonii i Korei Południowej w roli Głupca w King Lear. W Polsce występował 

w wielu koprodukcjach polskich i międzynarodowych seriali i filmów. Pisze i 

reżyseruje własne filmy (w 2000 r. Otrzymał nagrodę "Wielki Fefe" za film "4 

w 1"). 

 

Boram Kim Korean - twórca autorskiej animacji komputerowej do spektaklu 

FAUST_XXI. Artysta sztuk wizualnych, zajmuje się przestrzenną reinterpretacją, 

interwencją i pracą przy użyciu wideo, instalacji i rysunków, a także historii spisanych, 

reportaży z ulicy czy z Internetu. Ukończyła licencjat w dziedzinie obróbki drewna ze 

specjalizacją w meblach, mgr Digital Media Design na Uniwersytecie Hongik IDAS 

w Seulu, Korea. Stypendystka m.in. IDAS KOREA, New Millennium, Ministerstwo 

Kultury. Jej prace były wystawiane m.in. w Muzeum Gyeong-gi, Narodowym 

Muzeum Ludowym Korei i Muzeum Sztuki w Seulu jak również na festiwalach 

filmowych Off and Free, Nemaf, Videomedeja i  Seoul International NewMedia. 

  

Kamila Kanclerz, autorka plakatów Teatru Kropka Theatre w latach 2008 – 2010. 

graphic designer, projektantka wnętrz, http://kamilakanclerz.pl/interior-design/, 

projektantka autorskiej marki odzieżowej Pole Odzieżowe. Współautorka marki Green 

Establishment. 

 

 

 

Nina Mazur, mentorka i promotor monodramów Teatru Kropka Theatre. 

Miedzynarodowy krytyk teatralny, zapraszana do jury konkursów teatralnych, członek 

zarządu International Theatre Institute ITI, sekcja Monodramy, dyrektor 

Międzynarodowego Festiwalu Monodramów Vidlunnja na Ukrainie. Dramaturg. 

Działacz na rzecz artystów z mniej uprzywilejowanych środowisk spoleczno-

ekonomicznych krajów wschodnich w tym Ukrainy, Mołdawy, Rosji, Litwy, Armenii, 

Osetii, Kazachstanu, Uzbekistanu, Mongolii czy Kosowa, Serbii. 
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WYWIADY – SELEKCJA / INTERVIEWS 

2010 

Smolenska, Rosja женские штучки/телескоп 

Плач дездемоны Автор: Инна Петрова Выпуск: 25 (28.06.2010) 

Польская актриса Иоланта Юшкевич - о своих любимых спектаклях и любимых мужчинах,  Минувшая неделя в 

Смоленском драматическом была фестивальной. К сожалению, итоги «Смоленского ковчега» были подведены, 

когда номер «Города» был уже в печати. Но у нас есть свои «вкусные» моменты «ковчеговских» хроник, которые и 

предлагаем вашему вниманию. Иоланта Юшкевич представила, пожалуй, самую неоднозначную работу на 

фестивале «Смоленский ковчег» – моноспектакль «Дездемона». 

Она родилась в Польше, но работает в Австралии. За короткое время Иоланта успела создать свой театр и целую 

эстетику. Языковой барьер совершенно не мешает воспринимать ее творчество: в Смоленске Юшкевич играла на 

английском языке. Все понимается шестым чувством, на уровне интуиции, жеста, взгляда, символа, интонации. Ее 

Дездемона плачет и бьется ивовой веткой на ветру, упрекая Отелло в его нечеловеческой жестокости. «Willow… 

Willow…» - льется плач. Голоса всех убитых когда-либо мужьями женщин – в этом одном. 

Она уже мертвая. И это последние стоны мятущейся души, которая вот-вот улетит в Вечность. После спектакля 

Иоланта Юшкевич раскрыла нам секреты, о которых мы не догадались сами… 

- Иоланта, почему ваша Дездемона совсем изможденная и седая? 

- Это мертвая Дездемона. Дух, который еще находится в пограничном состоянии. Она рассказывает свою историю, 

а после танца, в финале, уходит в другой мир - счастливой и смирившейся. 

- Почему в самом начале спектакля мы видим героиню неподвижной, полностью закутанной в ткань, будто 

в мешок? Она напоминала изваяние… 

- Опять же, потому что она – мертвая. Причем, создавая этот спектакль, я многое делала интуитивно: придумывая 

начало, закрутилась вся в эту ткань. Инстинктивно. Просто так. А потом мне сказали, что именно так мусульмане 

хоронят своих покойников. Здесь таким образом показана борьба двух культур: мусульманской и христианской. Не 

просто вечная борьба двух полов… Вот так. Она всю себя отдала своему мужу и даже умерла по-мусульмански. 

- Все-таки это тема об извечной мужской доминанте? О патриархате? 

- Да, в большинстве своих спектаклей я говорю о том, что это именно так. 

- Что для вас самой значит «любовь»? Это трагедия или все-таки другой жанр? 

- По-разному. В любви очень много полутонов. Не одна краска. 

- Иоланта, трудно ли держать зал в одиночку перед аудиториями разных стран, национальностей? 

- По-разному. Но это целый ритуал, который захватывает. Я повторюсь: в своей работе очень многое делаю на 

интуиции. Очень хорошо чувствую зал. Не зная никого из тех, кто сидит в зале, по именам и лично, сразу 

безошибочно энергетически ощущаю, где сидит добрый человек, а где злой. Пытаюсь зажечь даже недоброго. 

Захватить, увести своей игрой. В какие-то моменты, конечно, я забываю о зрителе и полностью ухожу в свои 

ощущения. Но тут же возвращаюсь: я здесь! Энергетический обмен – вот что важно. 

- Где, в какой стране премьера «Дездемоны» была наиболее запоминающейся? 

- Наверное, в Албании… Там я играла прямо в церкви. Святой отец разрешил. Единственное, пришлось решить эту 

задачу деликатно. Вы видели, что героиня не очень-то одета… В храме не должно быть никакого такого физического 

обнажения… Допускалось только душевное. Вообще, могу сказать, что этот спектакль в восточных странах более 

эмоционально воспринимают, чем в западных. На Западе я выступала успешно, но зритель более сдержанно 
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реагировал, чем, скажем, в Македонии, Румынии. Сказываются особенности менталитета, культуры. Кстати, в 

России «Дездемону» увидел пока только один город – Смоленск. 

- Хотели бы вы поработать с российскими театральными режиссерами? 

- Да, конечно. Я всегда открыта для сотрудничества. Единственное: это должно быть сотворчество. Я не готова и не 

хочу быть просто инструментом в чьих-то руках. 

- Вы работаете и в Польше, и в Австралии… Кем же считаете себя – полькой, австралийкой или вы по духу 

космополит? 

- Конечно, я полька. Происхождение есть происхождение. Кровь есть кровь. Но знаете, получается довольно 

странная вещь… Я долгое время жила в Австралии как эмигрантка из Польши. Теперь живу в Польше как 

эмигрантка из Австралии. Хотя… я не думаю по-польски. Польша вообще очень изменилась с тех пор, как я ее 

покинула... 

- Скажите, что говорят у вас в стране о польской трагедии под Смоленском? 

- Говорят разное... Кто-то считает, что катастрофа не была случайной. Что там творится «в верхах» - непонятно. Но 

я считаю, это горе объединило два народа. Мы стали ближе. 

- Иоланта, вы сразу определились с актерской профессией? Наверняка, продолжаете династию? 

- А вот и нет. Моя мама – простая санитарка, папа – офицер. В актерскую профессию я пришла довольно поздно… 

Поначалу собиралась стать администратором в ресторане, но, слава Богу, передумала. Закончила театральную 

школу в Польше, потом стала активно ездить в другие страны и остановилась в Австралии, где провела 15 

замечательных лет... Три года назад создала театр «Кропка». В Сиднее очень развитая языковая культура, не только 

на английском люди говорят. Большинство, конечно, на английском... И поэтому все мои моноспектакли играю 

именно на этом языке. Но язык – это дело десятое. 

Театр не имеет национальности. Наглядный пример – моя бабушка. Она ни слова не понимает по-английски, но мои 

спектакли понимает прекрасно. 

-Ваш сын тоже собирается связать жизнь с театром? 

- Ему всего 17 лет. Пока трудно сказать… Он мечтает стать режиссером. А пока очень увлечен фотографией. 

- И – самый «важный» и некорректный вопрос: вы замужем? 

- О, у меня много мужей (смеется)! В смысле – я замужем не в первый раз. Он тоже живет в Австралии. С мужчинами 

всегда так… Сложно сразу определиться. 

Синхронный перевод с польского Юлия Чещевик 
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13 lipca 2010 Luksemburg / QUOTIDIEN by France Clarinval 
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/Tłumaczenie wolne/  

Wywiad z Jolantą Juszkiewicz/Kropka Theatre/ Le Quotidien – Culture,  

Luxemburg, 13 lipca 2010 przeprowadzony przez France Clarinval  „Jak krople zmieniają się w jezioro” 

Polska aktorka, Jolanta Juszkiewicz odtwarza Szekspira w Centrum Kultury Niederanven w ramach 

Festiwalu Monodramów Fundamental./…/ 

- Dlaczego Desdemona? 

Jolanta Juszkiewicz – Podczas festiwalu w Niemczech, dyrektor Festiwalu Szekspirowskiego zaproponował mi 

uczestnictwo w swoim wydarzeniu. Warunkiem była premiera adaptacji autora, z którym się do tej pory nie 

odważyłam skonfrontować. Rozważając ofertę pomyślałam o Desdemonie i ich odmiennych religiach w związku 

małżeńskim. Zaczęłam się głębiej interesować postacią. 

- Co symbolizuje sobą Desdemona? 

Odzwierciedla całkowitą potęgę ojcowską, a w tym słabość kobiecego oblicza. Postawa walki z własnym ojcem 

dla afirmacji wyboru poślubienia Otella, Maura; wyboru, który jest nie do zaakceptowania. Jest to miłość 

absolutna, wobec wszelkim przeciwnościom, kosztem życia manipulowanego intrygami Iago. 

- W programie spektaklu jest napisane – potencjalnie wywrotowy – dlaczego? 

Przymierzyłam się do wyrażenia potencjalnej postawy kobiety. Siła przykryta słabością, instynkt, który pozostaje 

głucho skryty potajemnie. Desdemona nie sprzeciwia się umrzeć. Podda się śmierci, ale za cenę spełnienia 

seksualnego, przeżycia tej ogromnie wyczekiwanej i nieznanej przyjemności. Odpycha śmierć tylko do tego 

momentu. 

- W jaki sposób interpretacja jest ciągle aktualna? 

Najpierw jest zmuszanie do milczenia, uległość, pokora, poddanie kobiet, w wielu stronach świata. Trzeba o tym 

mówić. Coraz więcej jest związków mieszanych, w których dochodzi do kompromisu dla różnych wyznań 

religijnych. Desdemona jest sercem, w którym krzyżują się dwie religie – muzułmańska i chrześcijańska – lecz jej 

miłość prowadzi ją ponad rozważania, które to uważane są za sprawy męskie. 

- Jak dokonała się adaptacja tekstu? 

Koncentruję się na postaci, moimi myślami, emocjami, ustalam priorytety interpretacji. Proces tworzenia adaptacji 

często jest bardzo długi. Dużo czerpię ze znalezisk, rzeczy, które odkrywam w trakcie moich podróży: mosiężny 

dzwon z Macedonii, pieśni z Armenii, koloryt domów z Luksemburgu, czy pejzaż w Australii. Są one jak łzy, 

które wzbierają się w miarę napływu aż stają się jeziorem, które to zagra dziś wieczorem. Dużą rolę ma praca z 

ciałem. Szukając sytuacji długo powtarzam gesty, przesunięcia, aby zobaczyć, co ciało samo z siebie przedstawi 

bez narzucania mu układu. Po czym wprowadzam gotowy tekst i składam spektakl. 

- Masz zwyczaj grać sama. Jaka jest różnica w graniu monodramów? 

Pobudzam dialog z publicznością. Muszę ich złapać i uchwycić, aby zaprowadzić do świata iluzji, w którym 

zapomina się, kim się jest, co daje przyjemność widzenia i wyczucia postaci. To nie jest kwestia wyobraźni lub 

głosu, jest to kwestia energii i emocji. Forma monodramu pozwala również na łatwą mobilność. W moim 

wypadku, mieszkając w Australii, niemożliwe było przemieszczać się z repertuarem zbyt często do Europy. 

 

 



224 

2012 

Fujairah. Emiraty Zjednoczone. Międzynarodowy Festiwal FIMF 
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2013 

Almaty / Kazachstan 

Иоланта Юшкевич: «С достучаться Казахстан» Вере Ляховской  

АЛМАТЫ 14:0424 Январь 2013 

На прошлой неделе в южной столице по п актриса Иоланта Юшкевич. В рамках св театралами за свою 

способность часами у интонаций. Играет она обычно на англий. В перерыве между спектаклями Иоланта 

Юшкевич: Самое сложное в профессии толице приглашению генерального консульства Польши гостил 

своего визита она сыграла в театре ARTиШОК моноспект «Дездемона» и «Салон Зофьи Налковской’, дала 

несколько мастер-классов. Юшкевич ценится за ть удерживать внимание публики с помощью жестов, взгля 

о английском и польском языках, но зрители понимают ее без ос и Юшкевич дала эксклюзивное интервью 

корреспондентьши гостила польская моноспектакли ч зарубежными естов, взглядов,ют особого труда. 

респонденту «Известий- 

– Я первый раз приехала в Казахстан и получила здесь очень хорошие впечатления, – начала беседу пани 

Иоланта.   

–Я заметила, что актеры театра ARTиШОК испытывают творческий голод по новым тенденциям в театральном 

искусстве. Они очень активные и восприимчивые, и мне это понравилось. 

– Сколько лет вы работаете на сцене? 

– Уже 20 лет. Мой творческий путь начался в Польше, затем я поехала в Индию. Изучала там актерское мастерство, 

танцы, музыку. Больше училась, чем работала. Потом я играла в Норвегии, Канаде, Австралии и из каждой 

театральной школы черпала что-то для себя. Так постепенно и сформировался мой стиль. Я не реалистическая и не 

классическая актриса. У меня есть свое собственное мнение по любому вопросу и персонажу, который мне предстоит 

воплотить на сцене. Любой персонаж – это синтез материи и духа, я бы так сказала. Просто голая техника и 

спецэффекты меня не интересуют. 

– О чем ваши спектакли? 

– Все они – о женщинах. Я защищаю женщин везде! (смеется) Их роль в обществе занижена мужчинами. 

– И как вы с этим боретесь? 

– Я показываю красоту и доброту женщины, и мужчины на это реагируют. Пусть их в зале не много, но капля камень 

точит. 

– Вы когда-нибудь снимались в кино? 

– Только для того, чтобы заработать деньги. Эта работа не приносила мне творческого удовлетворения. Впрочем, как 

и работа моделью в Австралии. Душа не лежала. Хотя я имела успех. Многие говорят мне, что на мое лицо хорошо 

ложится грим. А я считаю, что грим – это неважно. И костюм – тоже. Обычно я выхожу на сцену почти обнаженная. 

Потом, в течение спектакля, я начинаю искать ткани, материалы, беру все, что под руку попадется. Я не планирую 

что-то конкретное изначально, и спектакль составляется сам, причем каждый раз новый, не похожий на предыдущий. 

– Доводилось ли вам играть костюмные роли, например средневековую принцессу или ведьму? 

– Принцесс – да. А что касается ведьмы, то в настоящее время я занята работой над спектаклем «Мефистофель». Буду 

играть его самого. Причем в костюме принцессы. Мой Мефистофель будет и мужчиной, и женщиной одновременно. 

– Иоланта, какая сторона профессии для вас наиболее сложна? 

– Найти контакт с мужчинами, которые обслуживают спектакль. Они часто меня не слушают. Я прошу одно, они 

делают другое, причем нарочно. Я хочу определенный свет в определенном эпизоде, чтобы убрали декорации или 



226 

поставили их – нет, без толку. Это такой патриархат, что ли… Из-за этого мне бывает очень трудно 

сконцентрироваться на роли. 

– Вы меня шокировали. Разве такое может быть в театре? Ладно, если это случайность, но нарочно? 

– Вы не поверите, но за границей я сталкиваюсь с таким отношением стабильно раз в пять спектаклей. Вот в России 

такого нет, и у вас тоже. Рабочие сцены безупречно выполняют свои обязанности, поэтому я чувствовала себя 

комфортно. 

– Хорошо, а что в вашем деле самое приятное? 

– Тот факт, что, когда я беру текст и начинаю с ним работать, я не знаю, что из этого выйдет. Я не знаю, успею ли я 

его выучить, вникну ли в суть роли. Вот это ожидание результата и есть самое приятное в моей профессии. 

– Вы играете только моноспектакли? 

– Да, уже много лет. Когда я только начинала свою карьеру, конечно, работала с партнерами. Но потом поняла, что 

одной легче и проще. Я одна на сцене и сама за себя отвечаю. Это удобно, ведь я ни от кого не завишу. Кроме 

осветителей, конечно. (смеется) Единственное, что мне необходимо, – это взгляд со стороны. Я сама являюсь 

режиссером, но мне нужно, чтобы спектакль перед премьерой кто-то оценил. 

– Иоланта, львиная доля спектаклей в мире – про любовь. Вам не бывает скучно на сцене одной? Не хочется 

сыграть страстную любовь с каким-нибудь зажигательным партнером? 

– Нет. В любом моем спектакле есть любовь. Она выражается в страданиях женщины, в ее мыслях, практически в 

каждом мгновении. А мужчины… Да бог с ними. Я согласна, что у них свои проблемы. Но пусть они решают их 

самостоятельно. 

– Скажите, чем вы еще увлекаетесь в жизни помимо театра? 

– Мне очень нравится общаться с представителями разных культур. Ярче всего они проявляют себя в церкви и на 

базаре. Поэтому, как только я приезжаю в какой-то город, иду в религиозное учреждение и на базар. Там я покупаю 

приправы. Это обязательно! Я уже ездила на ваш Зеленый базар, купила сушеный хмель, кориандр, базилик и еще 

некоторые приправы. Причем не просто горсточку, а целые мешочки. Буду готовить вкусные блюда и вспоминать об 

Алматы! 

Вера Ляховская 

 

http://www.np.kz/index.php?newsid=12567 

Almaty Kazachstan styczeń 2013, Эффект монодрамы , Культура, Айгерим Бейсенбаева 

Одиночное существование на сцене - особый пластический язык, которым известная актриса театра Иоланта 

Юшкевич владеет в совершенстве. 

Мой спектакль, говорит актриса, производит на людей эффект с шумом разлетающегося на мелкие куски сосуда. 

Зрители в зале мгновенно просыпаются от эмоционального сна. А “разбудив” зрителей, Иоланта держит их внимание 

в одиночку до самого конца 

Популярная в Европе актриса Иоланта Юшкевич прибыла в Алматы для того, чтобы дать серию мастер-

классов для артистов театра “АРТи ШОК”. Кроме того, в конце недели она планирует выступить со 

спектаклем в литературно-музыкальном салоне Генерального консульства Польши в Алматы. 

О целях своего визита и о различиях между театральной культурой двух континентов Европы и Австралии 
Иоланта Юшкевич рассказывает в эксклюзивном интервью для газеты “Новое поколение”: 

- Мои мастер-классы представляют методику, которая здесь не используется. В Казахстане и в России, на 

постсоветском пространстве, используют в основном систему Станиславского. 
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Моя система, разумеется, также проистекает из классических методов Станиславского, однако я привнесла свои 

нюансы. 

И подвергнуть сухому словесному анализу мой метод довольно сложно. В моей театральной системе первично тело, 

затем уже идет слово. Мы отталкиваемся от движений, пластики, физического. Я не планирую то, как я сяду, как 

буду передвигаться по сцене - все это приходит непосредственно во время самого спектакля. Польский теоретик 

театра называет это “бедным” театром. Нет света, нет декораций. Есть только пол и актер. И уже во время поисков 

приходят элементы, которые используются во время выступления. 

Вы, уроженка Польши, живете в Австралии. Где - дом, где - работа? Расскажите о расстановке сил в этой 

поистине глобальной сфере Вашего творческого влияния. 

- В Австралии были заложены основы моей театральной деятельности. Там располагается моя лаборатория 

искусства. К тому же там живет моя семья. 

Работаю же я в основном в Европе. Разъезжаю со спектаклями по европейским городам, принимаю участие в 

театральных фестивалях. 

Как только израсходую весь свой творческий материал, я вернусь в Австралию, запрусь в своей театральной 

лаборатории и буду работать над новыми постановками. Для того, чтобы подготовить одну вещь, необходимо около 

полугода кропотливой работы. 

- Тем не менее свой театр - Kropka Theatre - Вы открыли некогда в Сиднее. Существуют ли в Австралии 

сильные театральные традиции? 

- В Австралии нет никаких театральных традиций. Там превосходно развиты спорт, отдых, развлечения, но никогда 

не было театрального искусства как такового. Разумеется, в Австралии есть прекрасные театральные и музыкальные 

площадки, но на них представляют свое творчество приезжие артисты. Тамошние театры приглашают зарубежные 

коллективы. Приезжая труппа представляет свой спектакль в течение семи недель, после чего его сменяют другие 

гости. 

Австралийские театралы - это бизнесмены, люди старшего поколения, в основном иммигранты. Типичный 

театральный зритель перед спектаклем выпьет вина, после заходит с бокалом в зал, а после представления в 

приподнятом настроении едет в ресторан. Если рядом нет ресторана, то, может, и не пойдет в театр (смеется). 

- Делали ли Вы попытки познакомить австралийцев с театральной эстетикой? 

- Этого нет в их крови, их традициях. Я, к сожалению, не смогу изменить этого отношения. Я ставила там спектакли 

- в основном приходили те же иммигранты, привыкшие к этому искусству на родине. 

В Австралии просто нет условий, которые бы располагали к такому виду искусства. Там слишком жарко, это суровая 

земля, населенная людьми бизнеса.  

- Расскажите в таком случае, как Вы работаете в Европе. 

- В театральной среде ориентируются по ситуации. Недавно познакомилась с театральным критиком из Армении. 

Она мне порекомендовала места и фестивали, и обо мне, в свою очередь, рассказала другим. В этой среде все через 

контакты, через общение. 

Когда я узнаю о готовящемся фестивале, высылаю им DVD со своим выступлением. И, надо заметить, рассылаю их в 

большом количестве. На каких-то фестивалях мое искусство совпадает с концепцией мероприятия. И меня 

приглашают. Правда, не везде такой простой порядок вещей. В Италии, к слову, довольно консервативный подход и 

на фестивали не так просто попасть. 

Но и без этого мои спектакли очень востребованы в Европе. Три года подряд я выступаю на фестивале в Лионе. 

Регулярно выступаю в Люксембурге, Бельгии, Германии, Македонии и Албании, на Украине, в Арабских Эмиратах 

и в Израиле. А также в Армении, Нагорном Карабахе, в Москве и Смоленске. И все это за последние пять лет. 

Сейчас вот Казахстан. После этого я планирую выступления в Иране. 
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- Вы объездили Европу и Ближний Восток. Так где же все-таки самый взыскательный, понимающий и 

воспитанный зритель, перед которым приятно выступать? 

- В Европе повсеместно можно наблюдать высокий уровень театральной культуры. Соответственно, и зритель везде 

одинаково восприимчив. Есть уважение к театру, особое отношение, как нигде в мире. 

- Вы получили особую известность благодаря моноспектаклям. Тяжело ли дается Вам такой способ 

взаимодействия со зрителем? Удается ли в одиночку удерживать внимание зала? 

- Я выхожу на сцену и своей энергией захватываю всех зрителей. Часто мои зрители не знают языка, однако 

неизменно привязываются к моим героям. Они чувствуют энергию, эмоции, видят пластику. Все это одна общая для 

всех иллюзия, иной мир. 

Я вижу - они реагируют и, в свою очередь, источают сильную энергию. А я ее впитываю. 

 

 

 

Выражаем благодарность Генеральному консульству Республики Польша в Алматы, секретарю и переводчику 

Сауле Ахметовой и председателю Польского центра культуры в Алматы Олегу Червинскому за помощь в создании 

материала. 

2013  

Radio SBS Australia 

https://www.sbs.com.au/yourlanguage/polish/en/audiotrack/jolanta-juszkiewicz-farewells-year-2013 

Jolanta Juszkiewicz farewells year 2013. What did 2013 bring for a well-known polish-born actress Jolanta Juszkiewicz, 

author of thetre play „ Matka by Witkacy and awarded Convict Women - Lifetime Exile. 
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2015  

Brazylia Correio Braziliense, wywiad z Jolanta Juszkiewicz opublikowany w dn 19.08.2015 

 

1) You have been acclaimed as 

one of the great actress of Europe, 

nowadays, collecting awards and public 

recognition. How do you respond to 

these titles and acknowledgments?  

I feel very glad that my work and strict 

sacrifice is recognised as profound form 

of theatre which inspires and fulfils by 

spiritual qualities. It is thrilling and 

overwhelming when people from variety 

of cultures are taken to the extend of 

finding difficulty in expressing their own 

feelings, not understanding everything 

but calling it magnificent! 

The sad is barriers in my own country. 

For both international and national 

events I apply officially by sending the 

record. In return I receive invitations 

from abroad and in my own country 

mainstream festivals do not even watch 

the record of my work, while most of the 

amateur theatre events reject my 

participation.  

2) It will be the first presentation of 

"The mother" in Brazil. What are your 

expectations? How do you believe the 

audience will react?  

There is no expectations, I can be only 

very curious of the reaction. ‘’The 

Mother’’ was performed in many 

countries, the reactions are different 

depending on culture e.g.  Russians are 

very disciplined as an audience, they 

rather watch in silence, while 

Australians are laughing a lot 

instinctively. But while performing I can 

feel the same power of engagement from 

the audience of any culture. In the end 

they all come out charmed and amazed. I 

hope same will happen with the Brazilians, they will get allured into the world of illusion, we will go together 

through the same journey, wake up and see – uuppss it was only a dream, a symbol, a sentence ...  
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3) Stanisław Ignacy Witkiewicz has been described as one of the main names of the Theatre of the Absurd 

and "pure art". What contributions from him would highlight towards these movements and towards the theatre in 

general?  

Witkiewicz’s philosophy is very close to my personal nature. ‘All of this life is just Pure Form of Certain Events 

Congealed in the Infinity of Existence’. Our existence is unknown and let us be the way it is, let us not make 

understandable and rational something what cannot be explain. Leave it as a Mystery of Existence. Stay in Absurd, 

– we all have absurd reactions, which we kill to fit into structures. He was for individualism, react and live 

according to the individual spontaneous impulses. I see a core for being creative artist in freedom, independence 

from the institutions, which is a rare phenomena nowadays. 

4) "The Mother" is the only work from Stanisław Ignacy Witkiewicz that has been translated in Brazil. During 

our dictatorship, the play was censored and could not be performed. How does it feel to be able to present it here?  

I knew the story of ‘The Mother’ translated into Portuguese and difficulties with staging the premiere in Rio de 

Janerio from professor Janusz Degler, who is the master expert in Witkiewicz. I feel honoured to be the first 

performing it freely and that it is the Polish artist having that privilage. 

5) Are you familiar with any Brazilian artistic expression? Any names come to mind?  

Augusto Boal, Theatre of the Oppressed 

6) Have you been involved with any Brazilian festival, artist or presentation before?   

No, I have not. As an independent artist without any support from the cultural institutions I have considered Brazil 

as difficult to rich for the fact of a high cost of transport.  

7) If I am not mistaken, you have worked several times for tv series, but is the stage your main work place? 

Your favourite place to be?  

Definitely I believe in Theatre as the main creative art. I do not reject film but tv series is only money earning 

source (I believe), and in fact I’d rather hide my face under the make up not to be recognised on the screen. Yes, 

this I can call work place since I can earn for living, while Theatre is Me and I am Theatre, it is not work place, it 

is the sens of my life. 

8) In Brazil, we are experiencing a great demand of public for comedies and musicals, and not that many for 

dramas and experimental theatre. Is it the same in Europe?  

I observe it not only in Europe, but Australia, even Asia, Middle East, Caucasia... 

There are many discussions around redefining theatre nowadays. Personally I do feel responsible for promoting 

and developing intellectual forms of theatre globally.  Following Witkiewicz, I agree that the institutions and 

corporations are damaging the freedom of expressions, the individual artist is not welcomed. Without programs 

supporting individual theatre creators only those of strong will and passion can stay and give the breath of risk for 

others.   

9) Is there an specific moment of your career that you would describe as your favourite? What about the 

opposite? Any difficult moment when you considered giving up?  

Just after graduating from National Theatre Academy, which educates mostly based on Stanislavsky’s method I 

had an opportunity to be a part of intensive theatre workshop in Norway run by the group of actors, students of 

Jerzy Grotowski. It was turning point in my life. I understood then that we express through body! From this 

moment on I am in a search for balance of body and spirit, text and movement.  

Intensive intercultural exchanges gave me awareness that theatre combines other forms of arts – sculpture, native 

dance, opera, fashion etc. It sounds obvious, but from what I experienced and I see nowadays - theatre schools and 
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national theatres do not share this sensitivity and knowledge, staying rather with hermetic and homophobic system 

of work.   

Difficult moments are mostly related with lack of financial means for basic living supplies. Other issue is that the 

Poor Theatre is foreseen as something unprofessional. Without use of new technology, digital animations, it is not 

spectacular enough to present the country or other kind of institutions.  

I am really afraid of diminishing perception with intellectual approach, does not to be deeply intellectual work. 

10) How would you define yourself as an artist?  

Responsible for sharing globally the qualities of the Beauty of Nature, to awake sensitivities towards balance of 

body and spirit, the potential of the individual being.  

The artist who’s never sated attempt is to create and present beyond borders, politics and religious.  

11) Unfortunately, we are witnessing in Brazil the decrease of theatre critics. How have you related and reacted 

to critics during your carreer?  

I have been living in two different countries. In one there are no ensemble theatres but there are certain rules, - if 

I rent the theatre for a longer season – the media send critics, there is review published or radio broadcast. The 

reviews are superb, this helps with getting further grants. If I rent for short period, I have only critics coming 

privately. No matter whether I am great or not. Rules are for all. 

If they come because the news paper send them, and write superb opinion, next time they are not send – shouldn’t 

critic be interested in the process of development ? and come despite the news paper order? 

In the other country there is no culture of renting theatre, because there is system of ensemble national or private 

theatres. Such phenomena as independent artists presenting – is quite problematic, authorities do not know how to 

deal with. The best way is to pretend the individual theatre artists do not exist. Despite invitations and archives of 

our achievements abroad – we are excluded from critics to review us officially. 

Why, I wonder, critics after getting so many invitations and seeing quite unusual history of theatre – do not have 

any interest to see what special must have this theatre of Juszkiewicz done that is invited to so many countries but 

not Poland? 

Strange is that the first country is far away from theatre traditions, less interest from the audience but respecting 

and giving a choice. 

The other country has strong theatre tradition, box offices sold out, with the great respect to the institution, while 

the individual has no rights even to apply for grant. 

Critics? Are they honest? Critics, they do what they are told to, this is their job. I still adore the opinion of the 

audience. 

12) Do you defend a formal and an academic formation in the development of an actor? Or actors are born 

naturally?  

I am for the formal national schools with long tradition in theatre craft teaching. This is a great base for future 

searching and building individual methods and forms of expression. The school gives also unique discipline. Later, 

such an individual who sticks to its passion will search for what is close to its personal development. While if the 

person starts to educate itself avoiding uncomfortable often painful methods, which I am against. It is beneficial 

to go through struggles from the beginning, to have challenges and stress to overcome. Once the person goes 

through it – it is easier later to search for individual choice, the person is stronger. Theatre it is constant fight. 

No, I do not feel comfortable with actors without professional training, however I do not undermine them.  
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13) Who are your personal influences?  

This changes with the age ... but always in search for the masters. 

14) Do you believe the works from Eastern Europe and Central Europe are considered less important by the 

media, when compared to western culture?  

What I can see from international negotiations and observations – the selection and participation in international 

events depends on politics. Cultural authorities have certain programs or priorities and promote works according 

to their match. Most of the time not knowing the artistic quality of work, they pay international festivals to include 

this country work. The organisers of festivals often do not see the offer as adequate to their program but if the 

work has covered high costs – the organiser puts it in the program.  

I have been told by cultural authorities – the reason I am not offered to the international festivals by them is, that 

‘I am not in the structures, I was abroad’. Whatever is means in the end there is very little space left for artistic 

quality in all of this ‘business’ east-central-west culture. 

15) When it comes to theatre as whole, what are the next challenges to covercome?  

I have touched certain spheres and wait, where the life wants me to go. I wish to move seriously towards directing 

the innovative dramatic forms, having not only actors but other artist like choir members, dancers, folk artists ... 

Difficult dreams, till now I work mostly monodrama or duo – if i can afford to cover the costs. 

2017 

Warszawa, Polskie Radio 4, (?) sierpień 2017 

http://www.polskieradio.pl/10/5373/Artykul/1657066,Jola-Juszkiewicz-swoj-teatr-wozi-w-

walizce 

Jola Juszkiewicz swój teatr wozi w walizce 

 

- Moje aktorstwo i reżyserstwo to dzielenie się i łączenie ludzi - mówi aktorka Jolanta Juszkiewicz. - To też dawanie ludziom 

nadziei i wiary w siebie - dodaje. 

Aktorka do Polski przyjechała na chwilę z Australii, gdzie mieszka. Jednak zanim tam osiadła objechała pół świata. Po 

ukończeniu wrocławskiej szkoły teatralnej, była w Indiach, na licznych festiwalach, w Norwegii, gdzie poznała szkołę 

Grotowskiego, osiadła w Australii, gdzie założyła teatr Kropka Theatre, z którym jeździ po całym świecie. 

- Swój teatr mieszczę w walizce - mówi gość Czwórki. - Nie jestem instytucją, jestem twórcą. Jestem osobą fizyczną, kimś 

z ulicy. Sobą reprezentuję cały teatr - wyjaśnia.  

Jolanta Juszkiewicz w Czwórce opowiada, jak udaje jej się dotrzeć do widzów w różnych krajach, mimo różnych języków. 

Zdradza przeróżne reakcje na swe spektakle i to, jak dobiera swój repertuar. W Czwórce informuje też, kiedy ze swoją 

walizką zawita do Warszawy. 

 

Kobiety sukcesu, Kobiety biznesu w Polskim Radiu 24 

http://www.polskieradio.pl/130/2359/Artykul/1808896,Jolanta-Juszkiewicz-%E2%80%93-

tworczyni-teatru-niezaleznego 

Data emisji: 06.08.2017 Godzina emisji: 14:15 
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Jolanta Juszkiewicz – twórczyni teatru niezależnego 

 

Jolanta Juszkiewicz – aktorka i reżyserka to ważna i niezwykła osobowość w świecie teatru. Juszkiewicz jest absolwentką 

PWST we Wrocławiu. Założyła jednoosobowy Kropka Theatre w Sydney, który wprowadza widza w świat performatywny. 

Artystka Jolanta Juszkiewicz była gościem audycji Kobiety Sukcesu w Polskim Radiu 24 

W Kropka Theatre aktor nie odgrywa kogoś ani też nie jest autentycznie sobą, jest kimś pomiędzy rzeczywistością i iluzją. 

Wielokrotnie nagradzany Kropka Theatre, który artystka przeniosła z Sydney działa w Warszawie od pięciu lat. Repertuar 

prezentuje w j. angielskim i j. polskim międzynarodowo w Anglii, Armenii, Albanii, Emiratach, Szwecji, Szkocji, 

Niemczech, Ukrainie, Rosji, Rumunii, Słowacji, Luksemburgu, Francji, Belgii, Macedonii, Kosowie, Izraelu, Polsce. 

Według Jolanty Juszkiewicz metody wymyślone przez Grotowskiego otworzyły jej oczy na świat. 

– Po szkole byłam głodna innych form teatru niż granego metodą Stanisławskiego, której uczono mnie w szkole. W Indiach 

i Norwegii poznałam aktorów, którzy uczyli się od uczniów Grotowskiego. Przez podróże nauczyłam się uczenia od innych 

form sztuki. W Australii osiadłam na dłuższy czas, był dom i wychowywanie dzieci. Teatr założyłam z myślą o poszukiwaniu 

i ruchu – mówiła reżyserka. 

Zdaniem rozmówczyni Polskiego Radia 24 zaproszenia są wynikiem wielu lat wysyłania ofert. - Po powrocie do Polski 

ciągle czułam się emigrantem we własnym kraju. Wszędzie napotykałam na opór. Od 9 lat jestem co miesiąc w innym kraju, 

których odwiedziłam już 30. Czasem dostaje oferty od państwowych muzeów. W moim teatrze oprócz słowa bardzo ważne 

jest ciało i plastyka, słowo jest podporządkowane im. Widzowie wchodzą ze mną do bańki iluzji – powiedziała Juszkiewicz. 

Więcej w całej rozmowie. Gospodarzem audycji była Maja Kluczyńska. Polskie Radio 24 

 

Radio SBS Australia, 16 sierpnia 2017 

http://www.sbs.com.au/yourlanguage/polish/pl/audiotrack/it-my-way?language=pl 

To trudna droga, ale moja własna 

Rozmowa z Jolantą Juszkiewicz - aktorką i reżyserką, założycielką jednoosobowego Kropka Theatre w Sydney. 

Wielokrotnie nagradzany Kropka Theatre artystka przeniosła z Sydney do Warszawy, gdzie teatr działa od pięciu lat. Z Jola 

Juszkiewicz o jej pracy I trudnych wyborach życiowych rozmawia dla Radia SBS Joanna Borkowska- Surucić. 

 

TVP Polonia Halo Polonia, 27 listopada 2017 

http://halopolonia.tvp.pl/34714330/2-7112017-2220 
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Jolanta Juszkiewicz i teatr «Harmyder» wystawia w Łucku «Matke» Witkacego 
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Dokument monografii zrealizowano w ramach stypendium 

przyznanego Jolancie Juszkiewicz przez  

Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 2017 

Informacje uzupełnione w grudniu 2020 rok 

 

 

 

 


