
 

HOTEL SAVOY 

 

W zeszłą sobotę byliśmy z I’ na próbie generalnej spektaklu „Hotel Savoy” (1924) – Josepha Rotha. 
Powieści, której akcja rozgrywa się pod koniec I Wojny Światowej w tytułowym hotelu znajdującym się  
w nieokreślonym fabrycznym mieście na pograniczu Wschodu i Zachodu, w międzyczasie - tuż po upadku 
starego ładu i tuż przed nastaniem nowego świata. W sumie tu opis fabuły mógłby się skończyć, bo to  
co robi reżyser Michał Zadara wykracza poza prozę Rotha, poza liniowe rozumienie teatru w ogóle. Mamy  
do czynienia z całkowitym zaprzeczeniem idei teatru, której nie powstydziłby się nawet sam mistrz 
Kantor. Oto sceną staje się stuletni budynek, pierwowzór dla fabuły Rotha - Hotel Savoy. Widz na wejściu 
dostaje mapę i wolność wyboru: w rozległych murach hotelu szuka rozgrywanych tam scen, dansingów, 
koncertów, opowiadań, monodramów oraz dołożonych przez reżysera - przy wsparciu Muzeum Sztuki - 
wideoinstalacji w postaci odgrywanych przez aktorów wywiadów Zadary z ludźmi związanymi z miastem 
(architekt miasta), sztuką (dyrektor MS), hotelem (pokojówka z Savoy’a) oraz teatrem (córka Leona 
Schillera). Aktorzy odsłuchują emitowane na ekranie telewizora oryginalne wywiady reżysera i odgrywają 
je nawiązując do bohaterów kolejnych epizodów z powieści Rotha. W ten sposób powstaje 
interdyscyplinarny most pomiędzy sztuką instalacji audiowizualnej a teatrem, aktorzy ożywiają zapis 
video. Bardzo ciekawy zabieg. 

W spektaklu sceny rozgrywają się w symultanicznych (powtarzanych jak w galerii muzeum) sekwencjach 
– tak aby widz musiał zdecydować co chce oglądać, a tym samym nie zobaczył scen, z których 
zrezygnuje. Widzów i aktorów nie dzieli żadna bariera, w zasadzie stać się może wszystko (publiczność 
podczas dansingu jest zapraszana do tańca). Wraz z rozwojem akcji przenosimy się z hotelowego 
dziedzińca do kuchni, sali jadalnej, na klatkę schodową dla obsługi, potem na 1, 6 i 7 piętro  
i z powrotem. Poza programem znajduje się kilka ukrytych scen, na które widzowie natrafiają między 
kolejnymi sekwencjami – rozbijają one cały nasz plan spektaklu – ale to dodaje mu tylko uroku. 
Postmodernizm w zakwicie. 

A całość robi wrażenie nie-sa-mo-wi-te!!!, zwłaszcza kiedy podczas kolejnych odsłon „pokoi” (serii scen 
na 6. piętrze) zagubieni ludzie wchodzą do owych ciasnych pomieszczeń, przeszkadzając aktorom  
i zmuszając ich do improwizacji, aby nie zepsuć scenki. Większość scen jest powtarzana, jakbyśmy byli 
na wystawie wideo-performance w muzeum sztuki – zwykle po trzy razy w czasie przeznaczonym na daną 
sekwencję. 

Spektakl Zadary jest zaprzeczeniem wszystkiego, co w teatrze niepodważalne – widzowie gwałcą sztukę 
rozmowami, tańcem, zagubieniem, telefonami komórkowymi, bieganiem po korytarzach i piętrach, 
oczekiwaniem na windę obsługiwaną przez starego windziarza – jakby byli przechodniami lub gośćmi 
hotelu, tuż obok rozgrywającego się w nim dramatu. 

Premiera odbędzie się podczas Festiwalu Czterech Kultur (14-22 września) i niestety biletów już nie ma, 
ale po festiwalu dopóki pogoda pozwoli „Savoy” będzie grany w ramach jesiennej ramówki Teatru 
Nowego. 

To warto zobaczyć! Tego warto doświadczyć! Warto spędzić trzy godziny – odkrywając tajemnice starego 
hotelu! 

 

tekst pochodzi z www.justaboy.blox.pl/html/1310721,262146,169,170.html?1,1 

 

 


