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Violetta Villas is back. Wraca na scenę w wątpliwej życiowej formie, z obłąkanym wzrokiem i sforą psów pod nogami. Ale za to w 
bardzo dobrym spektaklu Tomasza Wygody. 

Jest takie wykonanie kolędy "Bóg się rodzi", w którym Villas wije się wokalnie tak, jakby na mistycznym haju - pośród koloratur i jęków 
rozkoszy - przeżywała orgazm wielokrotny. Zaprawdę moc truchleje. Oto diwa czasów Gierka i Nixona - którą u schyłku dni przygniotła rola 
wynędzniałej "służebnicy pańskiej" - w swoim żywiole: oddana majestatycznej religijnej melodii. Przeestetyzowana burdelmama kościelnego 
salonu poezji, ekstatyczna papieżyca estrady. Za sprawą koprodukcji łódzkiego Teatru Nowego i wrocławskiego Capitolu ponownie oglądamy 
ją na scenie. Piosenek Villas jest w tym przedstawieniu niewiele. Usłyszymy ich kilka, śpiewanych na żywo, w różnych wykonaniach (m.in. 
Justyny Szafran) i stylistykach ("Oczy cziornyje" w wersji disco-polo). I to wystarczy, gdyż nie mamy do czynienia ani z szeroko pojętym 
teatrem muzycznym, ani tym bardziej z musicalem. Ale zacznijmy od początku, czyli od chłopaków. 

Spektakl "Melancholia/Violetta Villas" wyreżyserowany przez Tomasza Wygodę, z dramaturgicznym wsparciem Agnieszki Olsten, rozpoczyna 
etiuda na temat gali wyborów Mistera Polski, które odbyły się w Łodzi w 1990 roku. Kandydaci wbiegają na proscenium i wdzięczą się do 
widzów. Na sobie mają slipy i czepki kąpielowe, w rękach - duże gumowe piłki, a na ustach - autoprezentacyjne "heheszki". Zamiast 
naszpikowanych testosteronem póz prezentują serię quasi-akrobatycznych podskoków. Więcej w nich sarniej delikatności, niż samczej dumy, 
dlatego całe to gej-friendly-intro zyskuje wymiar komiczny, a widownia - sygnał, że chyba szykuje się słoneczna, wspominkowa rewia. 
Konferansjer ogłasza, że czekająca za kulisami, bo zaproszona w charakterze gwiazdy, Villas odmawia występu, gdyż nagle wycofał się 
sponsor. Publiczność oklaskami dopinguje Violettę do wyjścia na scenę, kurtyna sunie w górę, a za nią - zonk. Scenografia bliższa jest nocy 
żywych trupów, niż tęczowemu koncertowi życzeń. Żadna Krystyna Loska, ani inna "szpikerka" nam tutaj koronkowych pozdrowień z 
zaświatów od wielkiej Villas nie przekaże. 

Drewniana szopa, rozbabrany barłóg, zagrodowa brama. Tancerze zaprzęgnięci w nerwową choreografię lęków i psychoz - wywiedzioną ze 
zwierzęcych instynktów i odruchów - węszą, ganiają się i tropią. Prowadzą wyobraźnię widzów w kierunku ostatnich lat życia pani na 
najsłynniejszych włościach w Lewinie Kłodzkim, która była właścicielką nie tylko potężnych czterech oktaw (nazywano ją m.in. "głosem ery 
atomowej"), ale także kilkuset psów i kotów. Uwagę ściągają zwłaszcza Anita Wach i Dawid Lorenc, którzy sprawiają wrażenie, jakby byli w 
stanie zatańczyć wszystko: od zsiadłego mleka, po scenariusz "Czasu apokalipsy". Ale naprawdę dobrą robotę wykonuje cały zespół. 

Violettę uobecnia Monika Niemczyk - charakterystycznie "ufryzowana", w purpurowej, lśniącej, powłóczystej podomce. Dba o niuanse, na 
przykład naśladując seplenienie Villas wespół z jej manieryczną hiperpoprawną wymową. Trudno jednak powiedzieć, że odgrywa postać. 
Raczej przywołuje nastroje, znaki szczególne, gesty, niż tworzy kompletną rolę. Bo też nie o kompletne odwzorowanie tutaj chodzi: całe 
przedstawienie Wygody opowiada bowiem nie o osobie Villas, ale o jej zawłaszczonym przez zbiorowość wielowymiarowym emploi i 
fantazmatach projektowanych na nią przez zbiorową wyobraźnię. 

Dostajemy zatem pomieszany katalog wizerunków scenicznej persony - bez oszałamiających zmian scenografii, kostiumów i operetkowych 
numerów - który układa się w zgrzebną litanię różnych wcieleń. Violetta, ulepiona z kampu i kiczu matrona gejowskiej wrażliwości. Violetta, 
bogujedynemu-prawdziwie-poślubiona wiejska pudernica. Violetta, artystowska kaczka-dziwaczka. W tym humorystycznym, patchworkowym 
modlitewniku nie ma jednakowoż ocen. A przez medialne klisze przeziera pokaleczona wrażliwość, ból niezrozumienia i tragizm złamanego 
życia. 

Wygoda świetnie poradził sobie zwłaszcza z tym emblematycznym dla biografii Villas motywem, w którym sacrum zespala się z profanum. 
Oto błagająca o kanonizację Violetty drag queen rusza w tango z biskupem, który wytoczył się właśnie z libacji, a sama artystka w negliżu 
spowiadając się z marzeń o świętości, w kusicielskim wyuzdaniu obnosi się ze swoimi wdziękami. W kapitalnym dla teatru, bałwochwalczym 
geście przywołał też kaszubską tradycję tańczących feretronów, czyli dwustronnych procesyjnych obrazów. Gibany do przodu i tyłu oraz z 
lewej do prawej święty portret przedstawia w Łodzi rzecz jasna Violettę. 

W sekwencji finałowej przedstawienia Justyna Szafran bez niepotrzebnej emfazy, trochę półprywatnie śpiewa tytułową "Melancholię". Scena 
pochmurnieje, a Villas idzie do nieba. O słodko-gorzkim pomyśle na rozwiązanie tej sceny pisać nie wolno - jest tak dobry, że szkoda psuć 
efekt zaskoczenia. 

Dzięki strategii reżyserskiej opartej na impresjach Wygoda stworzył coś na kształt poszarpanej mapy zdarzeń i emocji. A poskładał ją z 
tabloidowych sensacyjek, biograficznych anegdot, własnej subtelności i ironii. Jego przedstawieniem rozczarują się ci - a pewnie będzie ich 
wielu - którzy oczekują linearnej opowieści albo zabawy a la "Twoja twarz brzmi znajomo" i grypsów z temu podobnych rewiowych formatów. 
Sorry, nie ten adres, nie ta dyskoteka.  


