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Iphig en i a at A…
Reżyseria, układ tekstu, dramaturgia muzyki i gestów:
Directing, text adaptation, dramaturgy of music and gestures

Włodzimierz Staniewski
z udziałem: (with Mariusz Gołaj as Agamemnon)

Mariusza Gołaja w roli Agamemnona
Muzyka: (Original music)

Zygmunt Konieczny
Opracowanie pieśni antycznych:

(Adaptation of Ancient Greek songs)

Maciej Rychły
Melipnoon, All’o Phoibe, Pergamon

Kostiumy:

(Costumes)

Monika Onoszko
Układ ruchu do pyrrichy: (Choreography of pyrrhiche sequence)

Julia Bui-Ngoc
Spektakl powstał w Ośrodku Praktyk Teatralnych
Koprodukcja: Narodowy Stary Teatr w Krakowie
Premiera – Teatr La MaMa, Nowy Jork, październik 2007 r.
The performance was made at Centre for Theatre Practices
Coproduction: National Old Theatre in Krakow
Premiere – La MaMa Theatre, New York, October 2007

Osiągnięcia Gardzienic
przychodzą jak cudowny dar…
(Teatr Gardzienice) jest według
mnie jednym spośród zaledwie
kilku w świecie znaczących
zespołów teatralnych.
Susan Sontag (Nota do książki: Alison Hodge,
Włodzimierz Staniewski, ,,Hidden Territories:
the Theatre of Gardzienice’’ Routlege,
Londyn, 2003)

The achievements of Gardzienice
come us a wonderful gift…one
of the few essential theater
companies working anywhere in
the world today.
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Aktorzy (Actors):
Mariusz Gołaj
Joanna Holcgreber
Marcin Mrowca
Karolina Cicha
Agnieszka Mendel
Anna Dąbrowska
Benedict Hitchins
Esztella Levko
Jacek Timingeriu
Maria Bikont
Marie Paskova
Juliane Ehle
Maciej Gorczyński
W innych obsadach (Other cast):
Charles Cattrall
Justyna Jary
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Muzycy (Musicans):
Stefan Głowacki
Zofia Barańska
Katarzyna Kapela
Emilia Śniegoska
Światło: (Light design) Paweł Kieszko
Dźwięk: (Sound) Piotr Znamierowski
Nagrania: Orkiestra Akademii Beethovenowskiej pod dyrekcją Mikołaja Blajdy
(Recording) Beethoven Academy Orchestra
conducted by Mikołaj Blajda
Przekład Ifigenii w Aulidzie (Translation
of Iphigenia at Aulis): Jerzy Łanowski
Spektakl grany jest po polsku, angielsku
i w antycznej grece.
The spectacle is performed in Polish,
English and Classical Greek

Gardzienice to jeden z polskich – i światowych czołowych zespołów teatru eksperymentalnego
(…) oni stanowią samo sedno i esencję polskiego przedstawienia eksperymentalnego
i antropologicznego.

Prof. Richard Schechner ,,The Drama Review’’

Gardzienice [is] one of Poland’s-and the world’s-premiere experimental theatre companies... [they]
constitute the very heart and essence of Polish experimental and anthropological performance
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Kulminacją jest każdy moment spektaklu – bez
względu na to, czy jest to pieśń o okrętach,
czy scena ofiarowania Ifigenii. Dzieje się tak
ponieważ nośnikiem emocji nigdy nie jest
zdarzenie, postawa bohatera i jego dążenia,
lecz wyłącznie metafora, obraz poetycki, topos.
Grzegorz Niziołek, „DIDASKALIA”, Marzec 2008

(...) wydawało się jakbyśmy byli przeniesieni
w przeszłość, do magicznych źródeł teatru,
a scena przekształca się w "Theatrum
Mundi", ukazując przenikanie się pierwotnych
namiętności, mocy kosmicznych i popędów
erotycznych.
Nehad Selaiha ,,AL-AHRAM WEEKLY’’ 12 – 18 02 2009

4

Every moment of the spectacle is culmination –
no matter whether it is a song about the ships,
or the scene of offering Iphigenia.
It is so because neither a happening nor a
character’s attitude and aspirations are the
carriers of emotions, but only a metaphor, poetic
imagery, a topos.

(…) it seemed to take us back to the origins
of theatre in magic and to transform the stage
into a ,,Theatrum Mundi’’ displaying the play
of primeval passions, cosmic forces and erotic
drives.

Arystotelesowi z pewnością nie podobałoby się takie oscylowanie pomiędzy komedią, a tragedią,
jednak jest ono wierne duchem samemu Eurypidesowi, który był o wiele bardziej skłonny
do mieszania gatunków niż ulubieniec Arystotelesa, Sofokles. A mieszanie gatunków, razem
z rubasznym humorem, jest charakterystyczną techniką Gardzienic od czasów ich pierwszych
spektakli, inspirowanych koncepcją Michaiła Bachtina.
Kathleen M. Cioffi ,,TEATR’’ 02 2008

Aristotle surely would not like such oscillating between a comedy and a tragedy, yet this strategy
is faithful in the climate to Euripides himself who was much more willing to mix genres than his
favourite Sophocles. The mixing of genres, together with crude humour, has been a characteristic
technique of Gardzienice since their first performances, inspired by Mikhail Bakhtin.
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ośrodek praktyk teatralnych
To jedna z najbardziej uznanych grup teatru eksperymentalnego. Teatr Gardzienice jest pionierem nowego
trendu w teatrze, a jego dorobek wywarł znaczny wpływ
na wielu praktyków teatru na całym świeciei jest szeroko opisywany w wielu publikacjach. (Gardzienice,
Praktyki Teatralne Włodzimierza Staniewskiego, Zbigniew
Taranienko, Wydawnictwo Test, Lublin 1997, Twentieth
Century Actors Training, Alison Hodge, Routledge, Londyn
2000, Włodzimierz Staniewski i Ośrodek Praktyk Teatralnych
,,Gardzienice’’, Tadeusz Kornaś, Homini, Kraków 2004)
Zespół stał się dobrze rozpoznawalny dzięki swym rygorystycznym badaniom w zakresie rdzennych i antycznych

The Gardzienice Centre for Theatre Practices is an internationally renowned and universally appreciated experimental
theatre group. Gardzienice Theatre is a pioneer of a new trend
in theatre, and their theatrical oeuvre has found many followers within theatre practitioners all over the world. Their
output was also widely discussed in numerous professional
publications (Gardzienice, Praktyki Teatralne Włodzimierza
Staniewskiego, Zbigniew Taranienko, Test, Lublin 1997;
Twentieth Century Actors Training, Alison Hodge, Routledge,
London 2000, Włodzimierz Staniewski i Ośrodek Praktyk
Teatralnych ,,Gardzienice’’, Tadeusz Kornaś, Homini, Kraków
2004). The troupe has become instantly recognizable due to

Jadąc przez Lubelszczyznę, nie mogę
przestać myśleć o Gardzienicach. Tak samo
zresztą jest na Rzeszowszczyźnie i nawet w
Małopolsce. Natomiast, jak raz byłem w Grecji,
to Gardzienice ani razu nie przyszły mi do
głowy. Muszę je widzieć w półmroku ojczystej
prowincji, w mętnym powiatowym i gminnym
świetle. Wyglądają wtedy jak krzak gorejący,
jak rajski ptak, jak fatamorgana i jak błędny
ogień. W ogóle sobie nie wyobrażam, że
mogą gdzieś w świecie grać jakieś spektakle,
w jakimś Nowym Jorku, Tokio albo i Atenach.
Bo niby jak? Bez tego mroku tuż za ścianą?
Bez ujadających psów? Bez tej napierającej ze
wszystkich stron ciemności, która usiłuje zgasić
gardzienicki płomień?

When I travel through the Lublin region, I cannot
stop thinking of Gardzienice. The same happens,
after all, when I am in the Rzeszow or the
Małopolska regions. However, when I was in
Greece, Gardzienice did not come to my mind
at all. I have to see that village in the darkness
of my native province, in the blurred light of the
district and of the commune. Gardzienice looks
then like a burning bush, like a bird of paradise,
like a mirage and like a will o’the wisp. Then,
I cannot even imagine that somewhere in
New York, Tokio or in Athens there can be
performances. How? Without this twilight
behind the wall? Without the dogs yapping?
Without this darkness, pressing from everywhere
to extinguish the flame of Gardzienice?

Andrzej Stasiuk TYGODNIK POWSZECHNY 07 02 2008
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the centre for theatre practices
tradycji muzycznych, dzięki potężnym cielesnym
i głosowym technikom w pracy aktorskiej, dzięki
zaangażowaniu w tworzenie teatru w naturalnym środowisku i naciskowi kładzionemu na
zasady wzajemności i muzyczności. W ostatnich
latach teatr skupia uwagę na Starożytnej Grecji
jako źródle europejskiej kultury. Eksploruje się
zapomniane techniki aktorskie teatru antycznej
Grecji odnosząc się do istniejących ikonograficznych i literackich źródeł, jak też do zabytków
muzyki antycznej Grecji oraz do technik cielesnych. Wiedzie to w swym założeniu do wskrzeszenia tragedii z ducha muzyki.
Gardzienice występowały na całym świecie, na
najbardziej prestiżowych festiwalach, jak też
podczas tournee na najznamienitszych scenach,
dyr. w Polsce (Narodowy Stary Teatr w Krakowie,
Teatr Narodowy w Warszawie, Międzynarodowy
Festiwal ,,Kontakt’’ w Toruniu), w Wielkiej
Brytanii (Stratford’s Roayl Shakespeare
Company, London Barbican Centre), w USA
(Theatre of Nations Festival- Baltimore, The First
New York International Festival of The Arts,
Getty Centre w Los Angeles, La MaMa Theatre
w Nowym Jorku), Rosji (Centrum Meyerholda
w Moskwie), Niemczech (Teater der Welt
Festival, Der Hebbel Uffer Theater w Berlinie),
Korei (The Seoul Olympic Arts Festival),
Japonii (Suzuki’s Toga Festival), Egipcie (Cairo
International Festival of Experimental Theatres,
Nowa Biblioteka Aleksandryjska), Brazylii (Sao
Paulo International Theatre Festival), Grecji
(Antyczny Amfiteatr Sikyon, Antyczny Amfiteatr
Frynichosa) i wielu innych.

their rigorous research of indigenous and antique musical traditions,
powerful physical and verbal techniques of the actors’ work, engagement in the creation of a theatre within the natural environment, and
an emphasis laid on the rules of mutuality and musical quality. In recent
years, the theatre focused on ancient Greece as a source of European culture. The long forgotten actors’ antique Greek techniques are
being explored in relation to the preserved iconographic and literary
sources, as well as to the ancient Greek music and to the physical
bodily techniques. All this is leading, in its basic assumption, to the
revival of tragedy from the spirit of music.
The Gardzienice group have toured most prestigious festivals and
stages all over the world: Poland (National Old Teatre in Cracow ,
National Theatre in Warsaw, International Theatre Festival ,,Kontakt’’
in Torun), UK (Stratford’s Royal Shakespeare Company, London’s
Barbican Centre), USA (Theatre of Nations Festival- Baltimore, The
First New York International Festival of The Arts, Getty Centre in Los
Angeles, La MaMa Theatre in New York), in Russian (The Meyerhold
Centre in Moscow), Germany (Teater der Welt Festival, Der Hebbel
am Uffer Theater in Berlin), South Korea (The Seoul Olympic Arts
Festival), Japan (Suzuki’s Toga Festival), Egypt (Cairo International
Festival of Experimental Theatres, Bibliotheca Alexandrina), Brazil
(Sao Paulo International Theatre Festival), Greece (The Ancient
Theatre of Sykion, Frynihos Amphitheatre) and so on.
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Staniewski
odnajduje drogi
na ucieleśnienie
rezonujących
motywów dramatu
Eurypidesa.
(…) imponująca
mieszanka sztuki
inscenizacyjnej,
kunsztu i tekstu.
Rachel Satz ,,THE NEW
YORK TIMES’’ 12 10 2007

7

Staniewski has
found ways
to physicalize
resonant themes
in Euripides’ play.
(...) a revealing
combination of
performance,
stagecraft and
text.

W naprzemiennych okresach teatralnych smut i koniunktur „Gardzienice” wciąż robią swoje,
kontynuując najlepsze tradycje teatru studyjnego, przy okazji znacznie przekraczając średnią
wieku żywotności tego typu zespołów.
Grzegorz Kondrasiuk ,,SCENA’’ Nr 4, 2007

In the alternating periods of theatrical sorrow and prosperity, Gardzienice still does its job
by following the best traditions of a studio theatre and, at the same time, by substantially
exceeding the average time of the existence of such a kind of troupe.
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Artyści Gardzienic słyną
z umiejętności przywracania scenie literatury
antyku w pierwotnym,
ponownie odczytanym
kształcie. Z prawdziwie
archeologiczną pasją
badają kontury postaci
wyobrażonych na szczątkach ceramicznych naczyń
czy też na mozaikach
i malowidłach świątynnych. I z tak zachowanych
śladów rekonstruują gesty, a nawet muzykę. Tym
samym wracają do źródeł – oczyszczają dzieła
antyku z wielowiekowych nawarstwień interpretacyjnych, koturnu i patosu, dając żywe, kipiące
energią taneczno-muzyczne wykonanie.

Teatr Staniewskiego usuwa
ze swojego horyzontu
widowisko destrukcji
kosmicznej, politycznej
i erotycznej, które –
zdaniem Olgi Freudenberg
– przesądza o specyfice
greckiej tragedii.
W to miejsce Staniewski
podsuwa zawsze idiom
8
obrzędowy związany
z tajemnicą odradzającego się życia. Śmierć jest
tylko obrazem chwilowo zatrzymanego ruchu,
a dynamika scenicznych obrazów zna tylko jeden
kierunek: wszystko podrywa się tu do życia,
szuka więzi z młodością, ciałem, pragnieniem,
zmierza ku sytuacji zaślubin i wesela.

Janusz R. Kowalczyk ,,RZECZPOSPOLITA’’ 22-26 01 2008

Grzegorz Niziołek ,,DIDASKALIA” Luty 2008

The Gardzienice artists are famous for their
ability to restore the literature of antiquity
to the stage in its primeval and reinterpreted
shape. The contours of the figures presented
on the vestiges of pottery, mosaic or paintings
in temples are investigated with a truly
archeological passion. And it is from such
evidence that gestures and even music are
reconstructed. Thereby, the artists return to the
origins – they purify the works of antiquity from
the centuries-old interpretative stratifications,
cothurnus and pathos and present a lively,
dynamic and energetic dance and music
performance.

Staniewski’s theatre removes from its
horizon a spectacle of cosmic, political and
erotic destruction which, according to Olga
Freudenberg, determines the specificity of
Grecian tragedy. Staniewski always replaces this
element with a ritual idiom connected with the
mystery of rebirth. Death is only an image of
a temporarily held motion, while the dynamic
of stage imagery follows only one direction –
everything comes to life and looks for the bond
with youth, body, desire, and finally heads
towards espousal and merriment.
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Aktorstwo spektakli Gardzienic — niezależnie
od zindywidualizowania poszczególnych
postaci – określić można jako trwałą strukturę
istotnych cech: zazwyczaj skrajne emocje zawsze
pełne są wyrazistej ekspresji, przekazywanej
z niesłabnącą dynamiką na najwyższym
technicznie poziomie. Nie sposób nie doceniać
aktorstwa Gardzienic jako ważnego czynnika
całościowo ujętej formy. Poprzez aktorstwo
w spektaklach Staniewskiego dochodzi do
przepływu energii o niezwykłej wartości. To
ona przede wszystkim — mimo oczywistego

świadomego oparcia na licznych technikach –
wywołuje częste w odbiorze spektakli odczucie
obrzędowości czy uczestniczenia w misterium.
(…)
Wytworzony dzięki formie, przyspieszony czas
akcji spektakli, zagęszczony w kaskadach
trudnych do wyodrębnienia obrazów, zdaje się
przedstawiać wieczną dialektykę chaosu i ładu.
(…) Człowiek spektakli Staniewskiego bliski jest
żyjącym „w znerwicowanym świecie” ludziom
współczesnym, a zarazem dawnym herosom
„dramatu kosmicznego”
Zbigniew Taranienko ,,TEATR’’ Nr 10 2007

Konflikty tragedii postawione są na ostrzu noża,
niezwykła energia aktorów każe z napięciem
obserwować ich rozgrywające się w umownej
przestrzeni zmagania na śmierć i życie.

The tragedy’s conflicts are placed on a knife’s
blade. Extraordinary energy of the actors orders
us to observe with tension their struggles over
life and death.

Anna R. Burzyńska ,,TYGODNIK POWSZECHNY’’ 27 05 2007
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Acting in the Gardzienice performances– irrespective of the individuality of the particular
protagonists – can be characterized as a durable structure of distinctive features: extreme
emotions are always filled with expression acted out with undiminished dynamics presented
at the highest level of technique. It is impossible to underestimate the acting at Gardzienice
being an important factor of the comprehensive
form. Through acting in Staniewski’s performances comes an unusual flow of energy of
unique value. It is, first of all, this energy that
evokes an impression of a ritual or participation in a mystery, frequent in the reception of

performances, present despite the obvious conscious support of numerous artistic techniques.
Amazement at the actors’ madness and their
consciousness of simultaneously used techniques
was noted by Albert Hunt a long time ago.
The accelerated plot time of the performances,
achieved due to the form and condensed in the
cascades of images difficult to separate seems to
portray an eternal dialectics of chaos and order.
(…) Man in Staniewski’s performances is close
to the contemporary people living in a “neurotic
world” and, at the same time, it is close to the
ancient heroes of the “cosmic drama”.

Zbigniew Taranienko

Z ,,Ifigenii w A…’’ utkwił mi obraz szaleństwa –
w ciele aktorów, w ich gestach, ich spojrzeniach.
Szaleństwa, które jest udręką, ale i niepojętą
siłą, popychającą świat w sobie tylko
wiadomym kierunku.

Agnieszka Dziedzic,
„TEATRALIA, INTERNETOWY MAGAZYN TEATRALNY”
29 12 2008

One of the images in “Iphigenia at A…” that
stuck in my mind was an image of madness
– in the bodies of actors, their gestures, their
glances. This madness is a distress, but also an
inconceivable power pushing the world in the
direction that is known only to itself.
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Świat zagubionych i okaleczonych psychicznie oraz fizycznie
bohaterów fascynuje – wciąga, a jednocześnie napawa
lękiem. Uświadamiamy sobie, że to nie tyle opowiedziana
przy pięknej muzyce Zygmunta Koniecznego historia
z teatralnego lamusa, ale opowieść o współczesności. Tak
Staniewski wskrzesza antyk.
Joanna Ruszczyk „NEWSWEEK POLSKA” 21 05 2007
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The world of lost, mentally and physically crippled
characters fascinates us, but at the same time fills us with
fear. We start to realize that it is not only the story taken
from a theatre antique shop and told with beautiful music
by Zygmunt Konieczny but a story about the present time. It
is how Staniewski resurects the antiquity.
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W finale krystalizuje się temat spektaklu.
Staniewski czyta „Ifigenię w Aulidzie”
jak studium fanatyzmu. Strasznie brzmią
słowa idącej dobrowolnie na śmierć
córki wodza Achajów dowodzącej, że to
„Grecy winni barbarom panować!”. Chore,
upośledzone dziecko grane pięknie przez
Karolinę Cichą dojrzewa do swojej ofiary,
poślubia śmierć, ale ten gest nie płynie
z dobra. Stoi za nim pycha i nienawiść.
Mściwa satysfakcja, że jej cierpienie
zostanie za chwile pomnożone cierpieniem
innych. Zło rodzi bowiem zło. Szaleństwo –
szaleństwo.
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Łukasz Drewniak ,,PRZEKRÓJ’’ 22/23 05 2007

The subject of the performance is
crystallized in the final scene. Staniewski
reads ‘’Iphigenia at Aulis’’ as a study of
fanaticism. Awfully sounding words of the
Achaean commander’s daughter willingly
going to die are proving right thing that
Greeks rule barbarian (trans. By Ch. R.
Walker) . Ill and disabled child played
beautifully by Karolina Cicha matures to
her sacrifice, she marries death but this
gesture does not come from what’s good.
Behind all this stands pride and hatred
and vindictive satisfaction is very soon
going to multiple her suffering by suffering
of others. Because evil breads evil and
insanity – insanity.
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Włodzimierz Staniewski

tragedia czyli to co boli
nota reżyserska
Tragedia uczuć i ambicji czyni bohaterów Ifigenii niezwykle wyrazistymi
teatralnie i jednocześnie bardzo współczesnymi. Kiedy odsuniemy
na bok antykwaryczny historyzm, zobaczymy postacie które są jak
wyjęte z dzisiejszego życia. Finalny rytuał ofiary to akt ślepej przemocy,
wymuszonej wiary, za którą stoi indoktrynacja, trujące podszepty, klęska
mocnych w słowach i pozach a słabych duchem. Ale to – o dziwo – nie
boli, to spowszedniało i staniało. Oburza ale nie boli. Nawet danina z życia
jako wyraz fanatycznego poświęcenia jakoś nam spowszedniała.
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W Ifigenii w A. to co boli to dramat rodzinny. Koniec świata wspólnoty.
Nie – parszywa polityka, chore ambicje, łupieskie instynkty,
przeniewierstwa i łgarstwa; te wszystkie tłuste przynęty, którymi wabi
dramat antyczny, a którymi Eurypides operuje na niepowtarzalnych
skalach.
Taki teatr, teatr natręctw i natrętów, chcących „dzielić i rządzić”
grany jest w mediach i w postmodernistycznym teatrze na co dzień
i powszechnie. To są już tylko znamiona końca świata, w którym słowo
dom znaczyło dom, litość znaczyło litość a trwoga znaczyło trwoga.
Symptomów pogubienia należy szukać w kryzysie wspólnoty.
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tragedy, or what hurts
director’s note
A tragedy of feelings and
ambitions makes Iphigenia’s
heroes unusually expressive
theatrically and, simultaneously,
very contemporary. When we
push aside the antiquarian
historicity, we shall see
characters which seem to have
been taken from today’s life.
The final ritual of sacrifice
is an act of blind violence,
a coerced sacrifice behind
which stands indoctrination,
poisonous instigation, a defeat
of those strong in words and
postures but weak in spirit.
Yet – strangely enough – it
does not hurt. It has become
commonplace and cheap. It is
outrageous, but still it does not
hurt. Even a sacrifice of one’s
life has become commonplace.
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In Iphigenia at A… what hurts is a family drama; the end of the world of community.
‘No’ – rotten politics, sick ambitions, looting instincts, betrayal and lie – the fatty bait that
classical drama uses to lure, and Euripides exploits on a unique scale.
Such a theatre, a theatre of intruding compulsions and compulsive intruders who want to
“divide and rule” is shown commonly in the media and in the post-modernist theatre every
day. They are only harbingers of the end of the world in which home meant ‘home’, mercy
meant ‘mercy’, and fear meant ‘fear’. Symptoms of confusion should be looked for in the
crisis of the community.
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muzyka zygmunta koniecznego

music by

Agnieszka Marszałek ,,DIDASKALIA’’ 06/08 2007
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Muzyka zdawała się łamać
wszelkie znane zasady i formy,
by podążać własną drogą pełną
słodkich dźwięków, z częstym
wykorzystaniem dysonansu,
antynomii i kontrastujących
rytmów.

The Konieczny’s music, with short phrases running in
a frantic staccato, running almost breathlessly, dictated
by words and only at times “overflowing” into a choral continuo during the recitation of the lines, becomes
silent only for short periods of time which, due to the
abruptness of the falling silence, become particularly
prominent.

zygmunt konieczny

Muzyka Koniecznego, o krótkich frazach, w gorączkowym
staccato, biegnącym niemal bez tchu, dyktowanym przez
słowa, a tylko chwilami ,,rozlewająca się’’ w chóralne
continuo podczas toczonych na scenie dialogów, milknie
jedynie na krótkie chwile, które właśnie przez nagłość
zapadającej ciszy stają się szczególnie wyraziste.

Nehad Selaiha
AL-AHRAM WEEKLY
12 – 18 02 2009

The music seemed to break all
the known rules and forms and
go its own sweet way, often
making a virtue of dissonance
and antinomy and following
contrasting rhythms.
22
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kostiumy moniki onoszko

Izabela Adamczewska „GAZETA WYBORCZA – ŁÓDŹ’’

Zastanawiając się
nad kostiumami do
,,Ifigenii’’ doszedłem
do wniosku, że nie chcę
taniej stylizacji na Grecji.
Byłoby to historycznym
anachronizmem.
Odrzuciłem też wulgarne
uwspółcześnienie.
A kimono jest uniwersalne.
Często bywam w Japonii.
Czerpanie z tej kultury jest
mi bardziej bliskie.

monika onoszko

Powstało ponad dwadzieścia kostiumów dla czternastu postaci.
Każdy strój kolorystycznie odpowiadać miał danej osobie. I tak
Ifigenia, która ma być złożona w ofierze, myśli, że jedzie na ślub
z Achillesem. Dlatego jej jedwabne kimono jest żółte – taki kolor
w Starożytnej Grecji miały stroje ślubne. Dręczonego wyrzutami sumienia Agamemnona, Onoszko ubrała w kimono i hakamę.
Czerwona hakama została uszyta w Japonii, kiedy Monika studiowała w szkole szycia kimon Onoe Fashion Institute.
Najbardziej boski jest Achilles. Gra go Anglik, prawdziwy przystojniak. Uznaliśmy, ze nie będziemy go zanadto zakrywać. Też ma
kimono i hakamę, ale w ewolucjach tanecznych kimono ma spadać,
a hakama fruwać – dodaje Onoszko.

costumes by

Włodzimierz Staniewski

Over twenty costumes were created for fourteen protagonists
and the colour of each of them was to correspond to the person.
Iphigenia, who is to be offered up, thinks she is going to a wedding
with Achilles. That is why her silk kimono is yellow – that colour
was used for wedding clothes in ancient Greece. Agamemnon, who
is suffering from remorse, Onoszko dressed in kimono and hakama.
The red hakama had been made in Japan when Monika studied at
the Onoe Fashion Institute – a school of the art of the kimono.
It is Achilles who is most divine. He is played by an Englishman
– a really handsome man. We’ve decided not to cover him too
much. He also has a kimono and a hakama, but the kimono is to
fall off and the hakama is to fly during his dance – Onoszko adds.

When I was thinking of the
costumes for “Iphigenia”
I arrived at the conclusion
that I do not want
a cheap Greek stylization.
It would have been
a historical anachronism.
I also rejected the
vulgar modernization.
Whereas, the kimono is
universal. I often visit
Japan. Therefore, taking
inspiration from this
culture is very close to my
heart.
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scenografia

scenography

Pomysł wykorzystania
graniastosłupów, które stanowiły
podłoże akcji, ich spiętrzenie,
zsuwanie i rozsuwanie, dawały
możliwość różnicowania ruchu
w aluzyjnie i enigmatycznie
zaznaczonej przestrzeni. Ale
działał przede wszystkim
jako element konstrukcyjny,
kompozycyjny, pozwalał piętrzyć
się postaciom, ogrywać zmiany
planów miedzy nimi, znakomicie
komponować wejścia z głębi na
pierwszy plan, dawał szanse
na wymianę tożsamości figur
scenicznych w stosunku do
postaci dramatycznych. I wreszcie,
był sam w sobie efektem
nieagresywnym, nie skupiał
uwagi jako efekt wizualny, był
funkcjonalny, a zarazem szkicowy,
oszczędny. Umożliwiał także
spojrzenie na całą scenę, w której
światło stanowiło niesłychanie
ważny czynnik dynamizacji świata
przedstawionego na sposób
płaskorzeźbowy, reliefowy.

The idea to use
prisms, which
functioned as the
ground of the action
and which were
piled up, moved
together and apart,
made it possible
to differentiate
23
the movement on
stage in a space marked in an enigmatic and allusive
way. But, first of all, the prisms were to function as a
constructional and compositional element that allowed
the characters to stack up, that helped them to swap
the foreground for the background, to compose, in a
perfect way, their entering from the background to
the foreground, giving them a chance to exchange the
identity of the scenic figures with regard to the dramatic
figures. And finally, it did not constitute an aggressive
effect in itself, it did not catch attention as a visual
effect; it was functional and, simultaneously, sketchy
and economic. It also made it possible to see the whole
stage where the light functioned as a very important
dynamic factor of the world created in a relief-like way.

Ewa Miodońska Brookes
,,DIDASKALIA’’ 06/08 2007
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ekranizacja spektaklu screen adaptation

24

Wysoko na zboczach Parnasu, młoda kobieta wybiegła
z Groty Korykejskiej, tuląc do nagiej piersi małą
kózkę. Kobieta to Ifigenia a kózka – Rosa, ocalona
z pobliskiego gospodarstwa. Niecodzienna synteza
mitu i rzeczywistości; obie ledwo umknęły śmierci:
kózeczka Rosa miała być zarżnięta a Ifigenia miała
być poświęcona Artemidzie przez własnego ojca
Agamemnona w ofierze przebłagalnej.

High on the slopes of Parnassos, a young woman darted out
of the mouth of the Corycian Cave clutching a small goat
against her bare breasts. The young woman was Iphigeneia,
and the small goat was Rosa, recently rescued from a
nearby farm. In an uncanny fusion of myth and reality
both had narrowly escaped death: the baby goat Rosa had
been on the verge of being slaughtered just as Iphigeneia
had been on the point of being sacrificed by her father to
appease Artemis.
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Znany polski aktor (Krzysztof Globisz), uchwycony
w ponadczasowym obrazie greckiego pasterza niosącego
młodą kózkę Rosę na barkach, użyczył swego bogatego
głosu najmocniej poruszającemu tekstowi o „ocaleniu”
Ifigenii.

The well-known Polish actor, cast in the timeless image
of a Greek shepherd bearing the young goat Rosa on his
shoulders , gave his rich voice to the most deeply moving
speech of Iphigeneia’s ‘rescue’
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Agamemnon (Mariusz Gołaj) i Menelaos (Marcin Mrowca)
zawzięcie kłócą się w zagrodzie, otoczeni przez dzikie
świnie. Demonicznie wyglądające dziki pędzą w panice od
ściany do ściany, niczym rykoszety argumentów obydwu
postaci. Mrożące krew w żyłach słowa materializują się
i przekształcają w bestialski obraz.

Surrounded by wild boars inside a pen, Agamemnon
(Mariusz Golaj) and Menelaus (Marcin Mrowca) argue
desperately against each other. The demon-faced boars
stampede violently from each side to the next as the
argument ricochets between the two characters. The deathbearing words materialize and transform into a bestial
image.
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Dwieście kóz z Parnasu (istne wcielenie starożytnych
satyrów) otacza Agamemnona (Mariusz Gołaj) i jego
sługę (Esztella Levko) w trakcie ich dialogu z Prologu.
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Two hundred Parnassian goats (the embodiment of ancient
satyrs) surround Agamemnon (Mariusz Golaj) and his
servant (Estella Levko) during their dialogue in the Prologos

Na Skale Straceń Krzysztof
Globisz, asekurowany przez
Staniewskiego i przez alpinistę,
wykrzykuje sybilliczny tekst:
„I Pergamon, miasto frygijskie,
urop kamiennych wież otoczy
krwawym Aresem, będą spadać
ścięte głowy, będzie szarpać…”
At Punishment Rock , Krysztof
Globisz,assisted on a rope
by Staniewski and a climber,
exclaims and cries out the
Sibylline text: ‘Pergamos with
walls of stone, Phrygia’s town,
He will encircle in bloody
battle, Cutting the defenders’
throats, To drag their bodies
headless away.’
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Młode aktorki płyną do małej pustej wysepki, dzikiego
odłamku lądu w wodach
Zatoki Korynckiej w pobliżu Galaxidi, wykonują parodos:
„Przybyłam na piaski
Na brzegu Aulidy, leżącej
Nad morzem, przez prądy bystre
uropu wąskich cieśnin, przywędrowałam,
Opuściłam Chalkis, miasto ojczyste…”

On a small desert island, a broken fragment of wild earth
in the waters of the Corinthian Gulf off Galaxidi, young
actresses swim towards it performing the Parodos
“I have come to the shore
And the sea sands of Aulis
Over Euripus’ waters
And the sea narrows sailing –
from Chalcis, my city”
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Wydarzenia te odbywały się pomiędzy 7 a 14 lipca, pod
auspicjami programu
„Kultura i środowisko” Europejskiego Centrum Kultury
w Delfach, prowadzonego przez Maro Nicolopoulou.
Były one rejestrowane jako część filmu o „Ifigenii
w Aulidzie” produkowanego przez Polskie Wydawnictwo
Audiowizualne, z pięknymi zdjęciami autorstwa
Wojciecha Staronia, najzdolniejszego polskiego operatora
filmowego młodego pokolenia.
(na podstawie tekstu Yany Sistovari: Nowe kierunki
w teatrze: Ifigenia w A… Staniewskiego i Teatr Ekologii
w Delfach, 7-14 lipiec 2008’’)
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The events from 7 to 14 July, were held under
the auspices of the European Cultural Centre of
Delphi’s “Culture and the Environment” programme
directed by Maro Nikolopoulou. These events were
recorded as part of a film on ,,Iphigeneia at Aulis’’
produced by Polskie Wydawnictwo Audiowizualne
with the beautiful images captured by Wojciech
Staron, the most talented Polish camera man of the
new generation (based on Yana Sistovari : New
Departures in Theatre: Staniewski’s Iphigeneia at A...,
and the Theatre of Ecology at Delphi, 7 to 14 July,
2008)

włodzimierz staniewski
Urodzony w 1950 w Bardo nad rzeką Nysą. Studiował
literaturę i dramat na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. W 1977 Staniewski zakłada formalnie teatr pod
nazwą Stowarzyszenie Teatralne ,,Gardzienice’’. Metoda
aktorska Staniewskiego, znana jako „ekologia teatru”,
wymieniana jest jako jedna z ważniejszych w XX wieku. (Alison Hodge „Twentieth Century Actor’s Training”
wyd. Routledge, Londyn – Nowy Jork 2000). Włodzimierz
Staniewski jest autorem takich m. in. przedstawień jak:

Born in 1950 in Bardo on the Nysa River,
Poland He studied literature and drama
at Jagiellonian University in Cracow. In
1977 Staniewski formally founded his
theatre under the name Theatre Association ‘Gardzienice’. Staniewski’s method of
acting known as ‘the ecology of theatre’,
has been numbered among the most important of the 20th century. (Alison Hodge,
„Twentieth Century Actor’s Training” Routledge, London – New York, 2000) Wlodzimierz Staniewski has directed between
other the performances: “An Evening Performance” (Gargantua and Pantagruel)’ by
Francois Rabelais (1977), ‘“Sorcery“ (Forefathers’ Eve) by Adam Mickiewicz (1981),
‘The Life of Archpriest Avvakum’(1983),
‘Carmina Burana’ (1990), ‘Metamorphoses’
according to Apuleius, (1997) “Elektra”
according to Euripides (2004) and “Iphigenia at A…” according to Euripides (2007).
Staniewski, the director and author, has
lectured and conducted master classes
at numerous renowned theatres and academic centres.

,,Spektakl Wieczorny’’ (na podstawie ,,Gargantua i Pantagruel) wg Franciszka Rabelais (1977), ,,Gusła’’ (na podstawie ,,Dziadów’’) wg Adama Mickiewicza (1981), ,,Żywot
Protopopa Awwakuma’’ (1983), ,,Carmina Burana’’(1990),
,,Metamorfozy’’ wg Apulejusza (1997), ,,Elektra’’ wg Eurypidesa (2004), oraz ,,Ifigenia w A…’’ wg Eurypidesa (2007).
Teatralnych. Jako reżyser i autor wykładał i prowadził klasy
mistrzowskie w wielu renomowanych teatrach i ośrodkach
akademickich.
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Mariusz Gołaj (Agamemnon)
W Teatrze Gardzienice od 1979 roku. Współrealizator większości projektów
artystycznych Ośrodka Praktyk Teatralnych. Od 1997 roku koordynator
działającej pod auspicjami Teatru Gardzienice Akademii Praktyk
Teatralnych. Grał we wszystkich czołowych spektaklach Gardzienic.
In the Gardzienice Theatre since 1979. Co-creator of nearly all artistical
projects of the Centre for Theatre Practices. Since 1997, Mariusz Gołaj has
been coordinating the Academy for Theatre Practices, under the auspices
of the Gardzienice Theatre. He has performed in all main Gardzienice
performances.

Marcin Mrowca (Menelaos)
W Teatrze Gardzienice (od 1989 roku) zajmuje się przede wszystkim
pracą muzyczną. Odtwórca roli Tristana w spektaklu ,,Carmina
Burana’’. Grał także w ,,Żywocie Protopopa Awwakuma’’. Występuje
w ,,Metamorfozach’’ i ,,Elektrze’’ .
In the Gardzienice Theatre since 1989; in charge of musical training.
Mrowca has performed in ‘Carmina Burana’ (Tristan), ‘The Life of
Archpriest Avvakum’. Actor in ‘Metamorphoses’ and “Elektra”.

Joanna Holcgreber (Klitajmestra)
W Konstelacji Gardzienic od 1995 roku. Przodownica Chóru w ,,Elektrze’’.
Wystąpiła w ,,Żywocie Protopopa Awwakuma’’ i ,,Carmina Burana’’. Gra
w ,,Metamorfozach’’. W pracy dydaktycznej uczy m.in. cheironomii –
języka gestów, będącego podstawową praktyką aktorską Gardzienic.
In the Gardzienice constellation since 1995. Chorus Leader in “Elektra”.
Holcgreber has performed in ‘The Life of Archpriest Avvakum’ and
‘Carmina Burana’, performs in “Metamorphoses”. In her didactic work
she teaches cheironomy – the language of gestures, the basic acting
technique of Gardzienice Theatre.
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Anna Dąbrowska (Przodownica Chóru)
Współpracę z Teatrem Gardzienice rozpoczęła w 2001 roku jako
absolwentka Akademii Praktyk Teatralnych.. Gra w ,,Metamorfozach’’
i ,,Elektrze’’(Klitajmestra). W Gardzienicach zajmuję się m.in. pracą
edukacyjną z młodzieżą licealną.
Working with Gardzienice Theatre since 2001 as a graduate from the
Academy for Theatre Practices. Actress in ‘Metamorphoses’ and ‘Elektra’
(Clytamnestra). Engaged in theatre practices with highschool students.

Agnieszka Mendel (Alter Ego I.)
Po ukończeniu Akademii Praktyk Teatralnych w 2002 roku dołączyła
do konstelacji, jako aktorka i wokalistka. Gra w ,,Metamorfozach’’
i ,,Elektrze’’.
Having graduated from the Academy for Theatre Practices, Agnieszka
joined the constellation in 2003 as actress and singer. Performs in
“Metamorphoses” and “Elektra”.
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Karolina Cicha (Ifigenia)
Absolwentka Akademii Praktyk Teatralnych. Kompozytorka
i wokalistka. Gra w ,,Metamorfozach’’ i ,,Elektrze’’. Współpracuje
z Teatrem Gardzienice od 2006 roku.
Graduate from the Academy for Theatre Practices. Composer
and singer. Performs in and in “Metamorphoses” and “Elektra”.
Collaborating with Gardzienice Theatre since 2006.
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Benedict Hitchins, Anglia (Achilles)
Dołączył do zespołu po udziale w Międzynarodowej
Sesji Warsztatowej w Gardzienicach w 2007 r.
Gra w ,,Metamorfozach’’ i ,,Elektrze’’ (Orestes).
Joined in the Gardzenice Theatre in 2007, after the International
Summer Intensive in Gardzienice. Performs in “Metamorphoses
and in “Elektra” (Orestes).
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Jacek Timingeriu (Posłaniec)
Absolwent Akademii Praktyk Teatralnych. Gra w ,,Metamorfozach’’, oraz
w przedstawieniu studenckim: ,,Ifigenia Cygańska’’.
Graduate from the Academy for Theatre Practices. Acting in
“Metamorphoses” and in “Gypsy Iphigenia”, a performance of Academy
for Theatre Practices.

Esztella Levko, Węgry (Sługa)
Absolwentka Akademii Praktyk Teatralnych Od 2008 współpracuje
z Teatrem Gardzienice. Gra w spektaklu studenckim: ,,Odyseja’’.
Graduate from the Academy for Theatre Practices. Collaborating with the
Gardzienice Theatre since 2008. Also acting in “Odysey”, a performance
of Academy for Theatre Practices.

Maria Bikont

Marie Paskova (Czechy)

Juliane Ehle (Niemcy)

Maciej Gorczyński

Chór
Absolwenci Akademii Praktyk Teatralnych
Graduates from Academy for Theatre Practices.
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NORWEGIA,
MIĘDZYNARODOWY
FESTIWAL TEATRALNY
w PORSGRUNN,
czerwiec 2008
Norway, Porsgrunn
International Theatre
Festiwal, June 2008

NARODOWY STARY TEATR
w KRAKOWIE,
FESTIWAL RE_WIZJE /
ANTYK (pokaz ,,Work In
Progress’’), maj 2007
National Old Theatre in Krakow,
RE-WIZJE/ANTYK festival
(Work in Progress),
May 2007

TEATR LA MAMA, NOWY
JORK
(Premiera), październik
2007
La MaMa Theatre, New
York
(Premiere), October 20
07
TEATR NARODOWY
W WARSZAWIE, styczeń 2008
National Theatre in Warsaw,
January 2008

TEATR POLSKI we WROCŁAWIU, luty
2008
Polish Theatre in Wrocław, Februar
y 2008

ARY TEATR
NARODOWY ST
8
kwiecień 200
w KRAKOWIE,
,
eatre in Kraków
National Old Th
April 2008

GRECJA, AMFITEATR
FRYNICHOSA,
lipiec 2008
Greece, Frynihos
Amphitheatre, July 2008

ŁOTWA, RYGA, Festiwal
Polskiego Teatru,
listopad 2008
Latvia, Riga, Polish
Theatre Festival,
November 2008

presentations of “iphigenia at A...”

prezentacje spektaklu „ifigenia w a...”

EGIPT, ALEKSANDRIA,
BIBLIOTEKA ALEKSANDRYJSKA
luty 2009
Egypt, Bibliotheca Alexandrina,
February 2009
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