
Bal w Operze: futra, fraki, lśniące laki 

 

Dyktatorzy mody, celebryci, korposzczury, paparazzi. Daria Anfelli i Lech Raczak pokazali, że Tuwimowski 

Bal w Operze nie stracił na aktualności. W czwartek odegrano premierowy spektakl. 

Izabella Adamczewska, 9 listopada 2013 r.; Gazeta Wyborcza 

Podręcznikowe interpretacje Balu w Operze uwypuklają jego kontekst polityczny. Julian Tuwim napisał 

swój poemat latem 1936 r. (po rozpoczęciu wojny domowej w Hiszpanii, sojuszu Mussoliniego, Hitlera 

i Franco). Nad Europą wisi widmo II wojny światowej. W Pałacu Archikratora (dyktatora) rozpoczyna się 

faszystowski bal. Pojawiają się na nim generałowie, bankierzy, dyplomaci, prostytutki i tajniacy ... Nad 

zabawiającymi się masami zawisa przeczucie zagłady (Tuwim opatrzył Bal przedmową z Objawienia 

św. Jana). 

Ale Bal to nie tylko satyra polityczna. Omawiając poemat Tuwima w kontekście katastroficznych lat 30., 

nie można zapominać o jego antykapitalistycznej, wciąż aktualnej wymowie: „zapienione, robaczywe 

pieniądze”, „futra, fraki, lśniące laki, szapoklaki” i metafora wielkiego żarcia – „żłopanina/ parskanina, 

mlaskanina” . Nawet tajniacy „w paltocikach Burberry” konwersują o obuwiu i sposobach jego 

konserwacji. 

Siła Tuwimowskiego poematu jest w żywiole języka - skandowanym sloganie, wyliczance, kalamburze, 

skarykaturyzowanym języku propagandy (ideolo). Tekst poematu rozdzielony został między aktorów 

(Malwina Irek, Jolanta Jackowska, Magdalena Kaszewska, Aleksandra Posielężna, Delfina Wilkońska, 

Przemysław Dąbrowski, Łukasz Gosławski, Artur Gotz, Gracjan Kielar, Adam Kupaj, Adam Mortas) - 

odgrywają nie tylko role tajniaków, prostytutek, generałów, ale też zbiorowego narratora 

(co koresponduje z heteroglosją tekstu). Jak na bal przystało, na scenie pojawiła się orkiestra (pod 

dyrekcją Piotra Piątkowskiego), W spektaklu wykorzystano piosenki ze słowami Juliana Tuwima (Kto usta 

twe całował, „Walczyk”, „Miłość ci wszystko wybaczy”, „Nasza jest noc”). 

Dekoracje ograniczone zostały do minimum. Na scenę wjeżdżają uliczne kontenery na śmieci, pod 

sufitem kołyszą się wielkie żyrandole („Zawieszony pod sufitem! W żyrandolu tajniak drzemie”). 

W kulminacji na scenie pojawia się Lewiatan („książę Karnawał”) z Kurwą na grzbiecie. W tekście Tuwima 

Kurwa ma „neonową reklamę w kroku” (w dwudziestoleciu międzywojennym nastąpił rozkwit reklamy; 

plakatem „Radion. Sam pierze” zachwycał się przyjaciel Miłosza Jerzy Zagórski). W spektaklu AnfelIi 

i Raczaka jedzie okrakiem na konstrukcji przypominającej kołowrotek dla chomika. Wewnątrz, jak 

korporacyjny szczur, biegnie aktor. Kołowrotek działa równieżjak walec ...  

Anfelli i Raczak rozprawiają się swoim Balem w Operze z medialnym ideolo XXI w. Archikratorów 

zastąpili dyktatorzy mody, polityczną elitę - celebryci, A tajniacy? Kojarzą się z paparazzi. Świętnym 

pomysłem było wzbogacenie Balu w Operze o pokaz mody. Na wybiegu pojawili się m.in.: nowe 

wcielenie Elvisa z nakryciem głowy a la Statua Wolności, sexy muzuhnanka, dama w kapeluszu 

ozdobionym butem na obcasie. Zaprojektowane przez łódzki duet Transmode stroje mogłyby 

zadebiutować na czerwonym dywanie w trakcie FashionPhilosophy Fashion Week Poland - ku uciesze 

„youtuberów”. 

Bal w Operze, Teatr Nowy im. Kazimierza Dejmka w Łodzi/(ul. Więckowskiego 15), Duża Sala. 


