
Teatr Kropka Theatre  

THE MOTHER AGAIN 

MATKA 

________________________________________ 

Na podstawie Matki wg Stanisława Ignacego Witkiewicz 

Adaptacja & realizacja :  Jolanta Juszkiewicz 

Reżyseria :    Anatoly Frusin & Jolanta Juszkiewicz 

Muzyka :    Max Lyandvert 

w języku polskim lub angielskim, z napisami w języku portugalskim,  (55 min) https://vimeo.com/87488751 

 

Jolanta Juszkiewicz. Państwowa Wyższa Szkoła Teatralna, staże z uczniami 

Grotowskiego w Indiach i Norwegii oraz w Polsce i Kanadzie, 

Międzynarodowa Szkoła Antropologii Teatru Eugenio Barby, Odine Teatre 

w Holstebro, Performing Arts Studies Uniwersytet w Sydney. 

Międzynarodowa edukacja i doświadczenie oraz światopogląd z pozycji 

emigranta rozwinęła perspektywę poszanowania prostoty i minimalizmu. 

Parokrotna stypendystka Australian Council for Arts, Ministrów Kultury i 

Dziedzictwa Kulturowego, Prezydent m.st. Warszawy, Marszałka Pomorskiego, nagradzana 

międzynarodowo prezentuje repertuar w krajach - Australia, Albania, Armenia, Belgia, Brazylia, Bułgaria, 

Emiraty Zjednoczone, Francja, Finlandia, Iran, Izrael, Karelia, Kazachstan, Kosowo, Luksemburg, Macedonia, 

Malta, Karabach, Niemcy, Osetia, Polska, Rumunia, Rosja, Szkocja, Słowacja, Szwecja, Transylwania, 

Anatoly Frusin – reżyser dla teatru Kropka Theatre - Convict Women, The Mother 

Again, desdeMONA, Judith as she was, After the earthquake. director, writer, and 

acting teacher. MA in English Literature at the University of Auckland, studies at the 

Drama Centre, University of Toronto. In New Zealand - actor and director at 

experimental theatre and cross-genre collaborations with dancers and musicians. 

Diploma of Directing from the National Institute of Dramatic Arts in Sydney, Australia, 

worked extensively at Belvoir Street Theatre in Sydney, at Opera Australia and other 

opera companies in Australia (as assistant director, tour and revival director), as well 

as directing opera, musical theatre works, and many independent productions. In 2014 

he staged Neil Armfield's production of Wagner’s Tristan und Isolde at The Kennedy Center in Washington 

DC. He has translated plays from Russian, as well as collaborating with composer Drew Crawford on opera  

and musical projects for ABC Classic FM, writing lyrics and libretti. He is currently a lecturer and co-course 

convener for a Bachelor Degree in Acting and Performance at TAFE Brisbane, for the University of 

Canberra, where he teaches acting technique, theatre history, Shakespeare, and directs student 

productions. He has also taught at Drama Schools in Perth, Townsville and for the NIDA Open Program. His 

recent productions include: Kelly's DNA, One Woman Woyzeck (after Büchner), Wallace Shawn's The Fever,  

Genet's The Maids, and staged concerts for the Brisbane Baroque Festival with the Canticum Choir 

Jolanta Juszkiewicz
Cross-Out



 

Eryk Lenartowicz - od dzieciństwa uczestniczył w spektaklach Teatru Kropka 

Theatre, w Australii – Judith  as she was, The Mother, w Polsce – Trzesienie ziemi 

w Chile (step), The Mother Again (aktor). Technicznie operował spektaklami  – 

desdeMONA (Warszawa), Maria Skłodowska-Curie (Paryż, Warszawa), Convict 

Women (Fujairah, Emiraty), Salon Zofii Nałkowskiej (foto), Rybacy dziś (nagranie 

DVD). reżyser filmowy, absolwent Gdyńskiej Szkoły Filmowej GSF oraz Australian 

Film, TV & Radio School AFTRS w Sydney, Australia. 

 

 

HISTORIA SPEKTAKLU 

1.The Mother, rez. Andy Biziorek, wykonanie solo Jolanta Juszkiewicz, East Sydney School of Arts Australia 

w języku angielskim,  w ramach tryptyku THE INNOCENTS 

  

07  1999    Sydney, Australia  The Eora Centre   Premiera i sezon 

10 1999   tourne z Australii do Europy  Glasgow, Szkocja - The Threads Festival  

10 1999   Polska: Teatr Wybrzeże Gdańsk, Teatr K2 Wrocław, Lodź Uniwersytet   

 

2.THE MOTHER AGAIN, reż. Anatoly Frusin, wykonanie solo Jolanta Juszkiewicz. Muzyka  - Max Lyandvert  

Nowa adaptacja, zmiany w scenariuszu, nowy kostium i inscenizacja 

 

27 07  2001   Sydney, Australia  Konsulat Rzeczpospolitej Polskiej Premiera 

16-25 08 2002   Edynburg, Szkocja  Międzynarodowy Festiwal Sztuki 

28 08 2002   Sztokholm, Szwecja  gościnnie w teatrze Rosenlundsteatern 

26 10 2003  Melbourne, Australia   gościnnie Monash University  

 

3. THE MOTHER AGAIN, rez. Anatoly Frusin & Jolanta Juszkiewicz do obsady dochodzi - Eryk Lenartowicz 

/chłopczyk stepujący  

 

14 08 2004   Sydney, Australia  Randwick Literary Institute Angels & Vampires  

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

24 10 2007   Warszawa, Polska  IQ Qultura / gościnnie/ 

2008   Warszawa, Polska  Basen Artystyczny /Minister Kultury/ 

 

 



4. THE MOTHER AGAIN, Zmiana, reż. Anatoly Frusin & Jolanta Juszkiewicz, Eryk Lenartowicz występuje z 

tekstem w j. polskim, Juszkiewicz kontynuuje w j. angielskim 

 

22 11  2009   Nowa Sól, Polska  Spotkania Teatralne Terminus a Quo  

19 03 2010   Warszawa, Polska  Dom Kultury Praga /program DKP/ 

27 03 2010   Kraków, Polska  Festiwal Teatrów Off – Epizod 

31 07 2010   Zakopane, Polska  Festiwal Zakopiańskie Lato Teatralne 

 

5.MATKA, Zmiana tytułu, całość w języku polskim, w obsadzie solo Jolanta Juszkiewicz 

 

24 05 2011   Lyon, Francja    Europejskie Spotkania Teatralne Europe&Cies 

16 06  2012   Vladikavkaz, Osetia  Międzynarodowy Festiwal Laryssy Giergijew 

26 07  2012   Lubiatowo, Polska  Międzynarodowy obóz antyatomowy 

22 09  2012   Zbłudza, Polska  gościnnie Otwarcie Galerii grupy artystów Fabs 

06 01  2013   Warszawa, Polska  Warszawa, Galeria na Freta 

18 05  2013   Stepanakert, Karabakh  gościnnie w Yerevan State Theatre and Film 

Institute 

03 08  2014   Radzyń, Polska  Międzynarodowe Dialogi Teatralne 

19 09  2014   Słupsk, Polska   Festiwal Witkacomania Teatr Nowy 

02 03  2015   Kielce, Polska   gościnnie Teatr im. Żeromskiego   

 

6.MATKA, dochodzi fragment muzyczny Tango La Cumparsita 

 

18 01 2015  Zielona Góra    gościnnie Galeria 

13 05  2015   Petersburg, Rosja   Dni Polskie, Teatr Interierny 

16 05  2015   Archangielsk, Rosja   Dni Polskie, Biblioteka Dobrolubova 

06 08  2015   Warna, Bułgaria   Międzynarodowy Festiwal Monodramu  

19, 20  08 2015   Brazylia, Brasilia   Międzynarodowy Festiwal Cena Contemporanea 

18 09  2015   Petrozawodsk Rosja   Dni Polskie Główna Biblioteka Karelii 

24 09  2015   Yeghegnadzor, Armenia State Institute of Theatre and Cinematography 

18 10  2015   Erewań, Armenia   State Institute of Theatre and Cinematography 

06 11  2015   Gdańsk, Polska  Festiwal Monodramów MonoBlok 

15 02  2016   Zielona Góra    Hydro(za)gadka / Zielonogórski Ośrodek Kultury 



23. 09  2016   Wyszków, Polska  Wyszkowskie Spotkania Teatralne  

10 12 2016   Suwałki, Polska   Suwalski Ośrodek Kultury, Festiwal Monodramy 

10 06 2017   Wsola, Polska   Muzeum Gombrowicz Apetyt na Gombrowicz 

 

MIEJSCA PREZENTACJI 

Australia – Sydney, Melbourne 

Francja - Lyon 

Szwecja - Sztokholm 

Szkocja – Edynburg, Glasgow 

Rosja – Petersburg, Archangielsk, Petrozavodsk 

Armenia – Erewan, Yeghegnadzor 

Artsakh / Karabach – Stepanakert 

Ossetia – Vladikavkaz 

Brazylia - Brasilia 

Polska – Warszawa, Zbłudza /Beskidy, Osice /Żuławy, Lubiatowo, Suwałki, Wsola, Wyszków, Radzyn 

Podlaski, Zielona Góra, Gdańsk, Kielce, Słupsk, Nowa Sól, Kraków, Zakopane, Wrocław, Łódź.  

 

 

 

The MOTHER 1999, Australia,  

 

 

 



The Mother Again Sierpień  2001 Szkocja, Edynburg Międzynarodowy Festiwal Sztuki 

 

Na zaproszenie prof. Richarda Demarco teatr Kropka Theatre przywiózł z Australii The Mother Again na 

festiwal Fringe w Edynburgu, poniżej recenzja - 

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.‘    

Tłumaczenie recenzji -  

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 natury Demarco, na 

podstawie Stanisława Witkiewicza (1885-1939), pisarza, reżysera i twórcy ‘Teatru Czystej Formy’. Formą w 

tym wypadku jest koncept relacji miedzy 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.         

 

 



THE MOTHER AGAIN 

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

Obsada : Jolanta Juszkiewcz, Eryk Lenartowicz (taniec step) 

 

 



 



 

 

 

 

 

 

 

 



THE MOTHER AGAIN 

17, 18 .02. 2007 Warszawa Montownia / Basen Artystyczny 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



THE MOTHER AGAIN 

18, 19 03 2010   Warszawa, Polska  Dom Kultury Praga /program DKP/ 

 

 



 

 



 

 

Eryk foto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MATKA  24 .05. 2010   Francja Lyon   Festival Europe&Cies  Salle Rameau 

Solo Jolanta Juszkiewicz 

 

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 (7 rue Marronniers, Lyon) 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 

 



MATKA 2012  Polska, Zbludza Otwarcie Galerii Stowarzyszenia Artystów Fabs 

 

 

 



 

 



MATKA  maj 2013 Artsakh, Stepanakert 

 

 



MATKA 2-10 sierpnia 2014 Polska, Radzyn Podlaski,  Festiwal Dialogi  

http://wet.art.pl/?page_id=25  XIX edycja Międzynarodowych Warsztatów Teatralnych Dialogi   

 

 

 



 

 

 



 

 

 



Happening W BIEGU  Radzyn Podlaski 

 

 

 



MATKA 2014 Warszawa Sklep Interior Design Malabelle 

 

 

 



MATKA 1 marca 2015 o godz. 17 i 19.00 Polska, Kielce.  

Monodram Kropka Theatre wg 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, Vladikavkaz - Osetia Półn,Stepanakert. 

My zaprezentujemy go po polsku. 

 

 

 



MATKA 2015  ZASP Warszawa 

 

 

prof. dr hab. Anna Kuligowska –Korzeniewska,  

Akademia Teatralna Warszawa, PWSFiT Łódź 

‘Szczere gratulacje za znakomite opracowanie dramaturgiczne i wykonanie. Wspaniała 

forma twórcza w pełni oddająca specyfikę formy Witkiewicza. Nic ująć nic dodać.’  

 

 

Czysta forma pewnych wypadków 

Opublikowano 16/12/2014 by prof. Andrzej Dąbrówka, Polska Akademia Nauk 

 

‘Ale jest to nic więcej jak czysta forma pewnych wypadków, zastygłych w nieskończoności 

Istnienia. St.I. Witkiewicz, Matka, Akt III epilogowaty W najnowszym wykonaniu swojej 

adaptacji Matki Witkiewicza 12/12/2014 Jolanta Juszkiewicz kładzie nacisk na przytoczoną 

maksymę, powtarzając ją na pożegnanie w kontekście adresującym ją do „publiczności 

zwymyślanej” od idiotów. Apelu przewrotnym, gdyż brzmiącym jak zrezygnowane ale 

jednak pocieszenie. 

 

W adaptacji znika warstwa wymyślonej przez Leona intelektualnej rewolucji, która miałaby 

polegać na zatrzymaniu rozwoju instytucji i organizacji społecznych, zagrażających 

jednostce. Być może ten usunięty wątek tekstu, tak samo jak i pominięte osoby dramatu, są 

zastąpione czerwoną włóczką utkaną w pajęczyniastą draperię.  

 

Tylko ona jest kolorowa w zaplanowanej przez Witkacego czarno-białej konwencji 

scenografii. Tylko z nią obcuje Matka, z nią tańczy tango La Cumparsita, przeżywając tak 

pragnienie bliskości i miłości.’ 

 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



MATKA 13 maja 2015  Rosja, Petersburg 

16 maja 2015   Rosja, Archangielsk 

http://www.polinst.ru/ru/page/show/12/v-polshe.html 

 

Моноспектакль 

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. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



MATKA 2015  ARCHANGIELSK Rosja 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



MATKA Sierpień 2015  Bułgaria WARNA Międzynarodowy Festiwal Monodramów 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

The MOTHER 24, 25 sierpnia 2015 Brazylia Cena Contemporanea Festival 

Premiera w j.portugalskim 

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 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 

 

 

 



 

 

The Mother, com a célebre atriz polonesa Jolanta Juszkiewicz . Foto: Rômulo Juracy 

________________________________________ 

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 

________________________________________ 

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 

Cena Contemporânea completa 20 anos com programação diversificada 

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. 

________________________________________ 

Brasilia, August 2015 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). 

 



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. 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

 



MATKA wrzesień 2015 ARMENIA,  Yeghegnadzor, Erewan 

 

 



 

 



 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 



MATKA Wrzesień 2015  KARELIA Petrozavodsk 

 

 



 



 

 

 

 

 

 

 



MATKA  6 listopada 2015 Gdańsk, Polska  

https://mors.ug.edu.pl/media/aktualnosci/50214/vi_festiwal_monodramu_monoblok 

VI Festiwal Monodramu „MONOBLOK” - "Matka" na podstawie ‘Matki’ S.I. Witkiewicza 

 

 

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. 

 

MATKA 15 lutego 2016 Zielona Góra, Polska  

http://www.zok.com.pl/zok/tag/Jolanta+Juszkiewicz 

Wieczór z monodramem - "Matka" Stanisław Ignacy Witkiewicz 

Miejsce: Hydro(za)gadka / Zielonogórski Ośrodek Kultury 

Nieprzerwana pępowina, Matka i Syn, relacja pomiędzy tymi dwojga. Tytułowa Matka, podstarzała i 

zrujnowana wdowa-arystokratka zarabia na życie ręcznymi robótkami. Utrzymuje dwudziestokilkuletniego 

syna Leona - filozofa, myśliciela wieszczącego koniec cywilizacji. Matka poświęca się dla pierworodnego i 

jednocześnie czyni mu z tego powodu wyrzuty. Otacza syna opieką, okazuje mu miłość, ale jęczy nad swoim 

matczynym bólem i cierpieniem, bywa też okrutna. Pije wódkę i bierze morfinę, używek dostarcza jej 

zresztą sam Leon. Idee syna raz wydają jej się bliskie i ważne - jest wówczas z niego dumna, innym razem 

uznaje je za dziwaczny i niezrozumiały bełkot. 

 

MATKA 24 Września 2016 Polska, Wyszków  

http://www.wok-hutnik.pl/index.php?cmd=wydarzenia&opt=pokaz&id=2727 

Program 4. Letniej Sceny Teatralnej w Wyszkowie! 

 

 

 

 



MATKA 10 grudzień 2016 Polska, Suwałki,  gościnnie 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MATKA 10 czerwca 2017 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/ 

„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. 

 

 

 

 



 

 



 

 



 

 

 



 

 



 

 

 

 



 

 



 

Następna produkcja Witkiewicza Teatru Kropka Theatre –  

Szewcy, j.rosyjski teatr ARTiSZOK, Almaty, Kazachstan 2018 

Projekt grantowy Współpraca z zagranica, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego 

 

 

 

 

 

Kropka Theatre 

kropkatheatre@gmail.com 

 

Kropka Theatre & Jolanta Juszkiewicz 


