
#metoo i bunt. "Gala '68" na Festiwalu Łódź Czterech Kultur 

"Gala '68. Wolność to luksus" Agnieszki Jakimiak i Mateusza Atmana w reż. Agnieszki Jakimiak z Teatru Nowego w Łodzi 
na Festiwalu Czterech Kultur. Pisze Izabella Adamczewska w Gazecie Wyborczej - Łódź. 

«Pierwsza premiera tego sezonu w Teatrze Nowym powstała na zamówienie Festiwalu Łódź Czterech Kultur. 
Agnieszka Jakimiak wyreżyserowała "Galę '68. Wolność to luksus" według własnego scenariusza.  

Spektakl uszyty został na miarę tegorocznej edycji festiwalu, którego hasłem jest "Kultura buntu", a kontekstem - 
pięćdziesięciolecie rewolty 1968 roku.  

Beatlesi i LSD  

Rząd dusz przypada wówczas Beatlesom i Rolling Stonesom, Walentyna Tierieszkowa leci w kosmos, "politycy walczą 
w telewizji o popularność z Flinstone'ami", a Timothy Leary promuje LSD. Do Polski kontrkultura z trudem przeciska się 
przez żelazną kurtynę (Ewa Winnicka i Cezary Łazarewicz w poświęconej rewolcie 68. roku książce reporterskiej ujmą to 
tak: "W zachodniej Europie najbardziej nie podoba się autorytaryzm francuskich szkół, złe traktowanie byłych kolonii, 
hitlerowska przeszłość rodziców, zaangażowanie w wojnę w Wietnamie oraz społeczne nierówności. We wschodniej 
Europie problemem są cenzura, zamordyzm, cień Wielkiego Brata. To osobne światy").  

Po krótkim epizodzie w latach 90. właściwie dopiero teraz zaczęło się zainteresowanie dziedzictwem kontrkultury w 
Polsce (widoczne np. w projektach wydawniczych takich jak seria "Twarze kontrkultury" łódzkiej Officyny czy przekładany - 
wreszcie! - kanon Nowego Dziennikarstwa).  

Dobrze, że spektakl Jakimiak powstał, choć nie jest to arcydzieło.  

Polański #metoo  

Reżyserkę interesuje mechanizm komercjalizacji buntu, a szerzej - wpływ kapitalizmu na kulturę. Żeby o tym 
opowiedzieć, posłużyła się inteligentnym chwytem subwersji - wykorzystała stylistykę gali, by galę ośmieszyć. Postaci - 
psedonimowane ikony lat 60. (Jane Fonda to Jane Bonda, Truman Capote - Roman Kaput) mówią to, czego absolutnie by 
nie powiedziały, a być może miałyby wielką ochotę. "Walka o prawa Latynosów, albinosów, morświnów i łososi? To po 
prostu mnie to nie dotyczy!".  

Odbierając Oscara za rolę Bonnie Parker w filmie "Bonnie i Clyde" Faye Dunaway (Monika Buchowiec) dziękuje 
"wszystkim Panom", którzy dali im sposobność przebywania na czerwonym dywanie (tu - długa lista, od Warrena 
Beatty'ego po Warnerów), by po chwili im zagrozić, że od tej chwili zawsze znajdą jej włos w whiskey.  

Wyśmiewaniu środowiskowej obłudy służy np. aluzja do pedofilskiej afery Romana Polańskiego, a przyznanie nagrody 
w kategorii "efekty specjalne" poprzedza anegdotka: ponieważ ludzie są najbardziej wrażliwi na cierpienie zwierząt, 
najskuteczniej promować zbiórkę pieniędzy dla głodujących w Afryce dzieci, przebierając je za małe pandy wielkie.  

Ścieżka dźwiękowa (Łukasz Jędrzejczak - gra w spektaklu, w widowiskowej stylizacji!) nawiązuje do klimatu lat 60., ale 
twórców stać było tylko na aluzje (dosłownie - licencje za dużo kosztują).  

P jak "Psy"  

Monika Buchowiec, Kamila Salwerowicz, Beata Kolak, Sławomir Sulej, Przemysław Dąbrowski i Konrad Michalak 
dobrze się odnaleźli w zaproponowanej im konwencji. Widać, że najlepiej bawili się, rozdając Oscary samym sobie - za 
wybitne role serialowe i nie tylko. To miał być ironiczny komentarz do komercjalizacji zawodu aktora. Czy droga do sławy 
wiedzie tylko przez autostradę "M jak miłość" i "Prawo Agaty"? Ile kosztuje powrót "na łono reflektorów"? Jakimiak 
pomyślała po warszawsku, tyle tylko, że akurat w Nowym nikt w serialach nie grywa (Mateusz Janicki rzucił etat wraz z 
nową dyrekcją). Tylko Sulej odebrał statuetkę za prawdziwą rolę - z "Psów" Pasikowskiego ("wyrwać chwasta!").  

Warto iść na 'Galę' dla Beaty Kolak, całkiem zgrabnego scenariusza i energii muzycznej.» 
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