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Teatr Nie Teraz „Ballada o Wołyniu” – Świdnik i
Radom, 14-15 czerwca 2018

W Świdniku i Radomiu odbyły się spektakle Teatru Nie Teraz pt. „Ballada o Wołyniu”.

***

Reżyseria, scenariusz i scenografia:
Tomasz A. Żak

 

Występują:
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Ewa Tomasik Głos 1
Tomasz Lewandowski Głos 2
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Technika:
Ryszard Zaprzałka

Prapremiera:
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Plakat:
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Tokarczuka.

Ballada o Wołyniu” to pierwszy w Polsce spektakl sceniczny, który opowiada o
ludobójstwie na polskiej ludności Kresów Wschodnich w latach II wojny św., dokonanym
przez nacjonalistów ukraińskich. Ten niezwykle trudny temat, przez cale dziesięciolecia
przemilczany, a obecnie niestety nadal zakłamywany, obchodzi jednak setki tysięcy
Polaków: wciąż żyjących świadków tamtych wydarzeń, ich rodziny i ludzi zainteresowanych
prawdą historyczną. Scenariusz spektaklu korzysta z wątków legendarnej książki wielkiego
polskiego pisarza Włodzimierza Odojewskiego „Zasypie wszystko, zawieje” (za
zgodą autora). Wykorzystywane są także oryginalne świadectwa osób, które przeżyły
Zagładę Polaków na Kresach oraz stare pieśni, w tym starą melodię ukraińską ze
współczesnymi słowami Bogny Lewtak-Baczyńskiej.

W rankingu miesięcznika „Teatr” – Najlepszy, najlepsza, najlepsi w sezonie 2010-2011
nominowano „Balladę o Wołyniu” w trzech kategoriach:

– Najlepsza adaptacja teatralna (opracowanie tekstu). Autor scenariusza i reżyser
spektaklu, Tomasz Żak wykorzystał w swoim niezwykle interesującym artystycznie
przedstawieniu wątki fabularne powieści Włodzimierza Odojewskiego „Zasypie wszystko,
zawieje” oraz fakty zawarte w dokumentach i świadectwach osób, którym udało się ocaleć
ze straszliwego holokaustu dokonanego na Polakach przez nacjonalistów ukraińskich na
polskim Wołyniu podczas drugiej wojny światowej. A także opiera się na świadectwach
rodzinnych, zwłaszcza swoich dziadków, którzy pochodzili z Włodzimierza Wołyńskiego.
Zwarta, znakomita dramaturgicznie adaptacja. Warto dodać, iż ten wstrząsający temat,
który wciąż pozostaje u nas tematem tabu pojawia się na scenie teatralnej w Polsce po raz
pierwszy;

– Najlepsza reżyseria. Bardzo udana reżyseria Tomasza Żaka oddająca prym słowu,
wzbogacająca je czytelną symboliką znaków, utrzymana w pewnym sensie w konwencji
teatru rapsodycznego, nieprzekraczająca granicy niezbędnej ekspresji wyrazu, co przy tak
wstrząsającym temacie jest niezwykle ważne. Konsekwentnie poprowadzona myśl od
pierwszej po ostatnią scenę, interesująco pomyślana klamra kompozycyjna w formie
Prologu i Epilogu;

W sezonie 2014-2015 ranking „Teatru” wyróżnił w sposób wyjątkowy TNT w
kategorii „Najlepsze przedstawienie teatru alternatywnego”: Wszystkie spektakle z
aktualnego repertuaru Teatru Nie Teraz z Tarnowa, założonego i doskonale prowadzonego
pod prąd dyktatowi poprawności politycznej przez niestrudzonego Tomasza Antoniego
Żaka”.

 


