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Kantor Downtown to projekt Teatru Polskiego 
w Bydgoszczy realizowany w stulecie urodzin 
Tadeusza Kantora, trzydzieści sześć lat po pierwszym 
pokazie Umarłej klasy w teatrze La MaMa w Nowym 
Jorku. 
To instalacja zainspirowana postaciami Tadeusza 
Kantora, Ellen Stewart – legendarnej dyrektorki 
teatru LaMaMa oraz amerykańskich artystów, którzy 
tworzyli nowojorską scenę awangardową lat 70-tych 
i 80-tych. Instalacja zrodziła się z potrzeby odświe-
żenia pamięci i odnowienia „rituals of Rented Island” – 
jak filmowiec i performer, Jack Smith, nazwał dolny 
Manhattan, gdzie rozkwitała sztuka undergroundowa. 
Chodzi także o to, by pokazać, że kontrkultura 
jest wspólnym dziedzictwem ponad granicami 
kontynentów, a powracanie do awangardy sprzed 
lat jest konieczne dla budowania alternatyw we 
współczesnej kulturze i w publicznym dyskursie.
Postać Tadeusza Kantora – prawdziwie 
modernistycznego twórcy – wpisana tu zostaje 
w barwną, anarchizującą, wywrotową, queerową, 
feministyczną tradycję artystyczną nowojorskiego 
Downtown. Instalacja ma na celu spojrzenie 
na Kantora inaczej niż dotąd – ma przedstawić 
go jako artystę w realnym i wirtualnym dialogu 

z innymi twórcami. Ma służyć krytycznej (choć 
też nostalgicznej) refleksji nad historią polskiej 
i amerykańskiej awangardy. 
Odwołując się do ikonicznego obrazu z Umarłej klasy – 
sali szkolnej, w której zasiadają manekiny, postacie 
zamieszkujące pamięć, cienie tych, co odeszli –
twórcy instalacji przywołują i zatrzymują w kadrze 
odchodzący nieuchronnie w przeszłość świat 
awangardowego performansu i eksperymentalnego 
teatru, świadomi jednocześnie jak bardzo ten świat, 
jego język, estetyka i polityka są dziś potrzebne 
współczesnemu teatrowi.

 Joanna Krakowska 
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Teatr Cricot 2 występował w teatrze 
La MaMa wielokrotnie. Po raz pierwszy 
w lutym 1979 z Umarłą klasą. Ponownie 
w maju 1982 roku ze spektaklem 
Wielopole, Wielopole. W październiku 
1985 roku pokazał spektakl Niech sczezną 
artyści, a w czerwcu 1988 – Nigdy tu 
już nie powrócę. Już po śmierci Kantora 
zespół Cricot 2 przywiózł do Nowego 
Jorku roku jego ostatnie przedstawienie 
Dziś są moje urodziny. Podczas tego 
samego pobytu, w czerwcu 1991 roku, 
zagrano także ponownie Umarłą klasę.
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2 maja 1991 roku rzecznik prasowy teatru La MaMa rozesłał 
do mediów repertuar na czerwiec. Wynikało z niego, że teatr 
Cricot 2 po raz kolejny zagości na East 4th Street i pokaże dwa 
spektakle. Znaną już w Nowym Jorku Umarłą klasę oraz Dziś są 
moje urodziny, ostatnie przedstawienie Tadeusza Kantora, który 
zmarł sześć miesięcy wcześniej. Bilety, jak na off-off-Broadway, były 
dość drogie – kosztowały 25 dolarów, ale teatr Kantora mógł 
liczyć na publiczność. Legenda, w jaką obrósł od czasu swego 
nowojorskiego debiutu, miała sankcję w postaci tutejszych nagród 
i wyśmienitych recenzji. Miała też kontekst, który wyczytać można 
z czerwcowego repertuaru teatru La MaMa. Co bowiem znalazło 
się tego miesiąca na afiszu poza przedstawieniami Kantora?

Cztery czerwcowe wieczory miały zostać poświęcone „drama-
tycznym i muzycznym medytacjom na temat wojny w Zatoce” – 
benefisowi na rzecz organizacji humanitarnych niosących pomoc 
ofiarom wojny. Udział zapowiedzieli m.in. Vanessa Redgrave – 
brytyjska aktorka znana z aktywistycznych zaangażowań, Guiller-
mo Gómez-Peña – pochodzący z Meksyku performer i aktywi-
sta, Ruth Maleczech – amerykańska aktorka i współtwórczyni 
awangardowego teatru Mabou Mines. Wśród autorów wymienio-
no Johna Cage’a, Allena Ginsberga i inne nazwiska kojarzone ze 
sztuką awangardową i zaangażowaną.
Ponadto na scenie klubowej La MaMy przez dwa tygodnie miał 
gościć francuski Théâtre 95 ze sztuką Joëla Dragutina La Baie de 
Naples. Sztuka pozornie konwersacyjna i rozgrywająca się przy 
kolacyjnym stole była w istocie kolażem słów i stereotypów 
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społecznych, absurdalną zabawą konwencjami i tożsamościami 
rozmówców. Innymi słowy odpowiadała upodobaniu do nowej 
dramaturgii, która była jednym z priorytetów La MaMy. Na głów-
nej scenie tymczasem zapowiedziano prapremierę przedstawie-
nia włoskiej grupy awangardowej Espace Rythmique z udziałem 
performerów afroamerykańskich. Spektakl tańca dotyczyć miał 
santerii – synkretycznego kultu wywodzącego się z Nigerii, pomie-
szanego z karaibskimi rytuałami i z katolicyzmem. Wreszcie koniec 
miesiąca upłynąć miał pod znakiem festiwalu sztuki gejów i lesbi-
jek, z udziałem legendarnego kolektywu Split Britches. Czerwcowy 
repertuar zamykał koncert a cappella w wykonaniu „najsłynniej-
szego na świecie kwintetu zaangażowanych politycznie gejów”.

Ten afisz z 1991 zdradza wszystkie upodobania, przekonania 
i dążenia, jakimi kierowała się instytucja stworzona i zarządzana 
przez Ellen Stewart: awangarda, aktywizm, polityczność, wielokul-
turowość i queer. Uznany już w świecie teatr Kantora w kontek-
ście teatru La MaMa i tradycji nowojorskiego Downtown, gdzie 
rodziły się najbardziej radykalne prądy i nurty artystyczne, odzy-
skiwał własne korzenie – teatralnej alternatywy. Zwracał się przy 
tym do publiczności, której znaczna część miała także awangar-
dowy rodowód. Artyści i artystki zaproszeni do projektu Kantor 
Downtown opowiadają o swoim odbiorze przedstawień Tadeusza 
Kantora przez pryzmat własnych zaangażowań, poglądów i prak-
tyk artystycznych. Są wśród nich aktorzy i aktorki, performerki, 
reżyserki filmowe, artystki wizualne, reżyserzy teatralni. Należą do 
tej samej generacji – szczyt ich aktywności artystycznej przypada 

na lata 70-te i 80-te. Są z tej samej formacji, ukształtowanej przez 
rewolucję społeczno-obyczajową, ruchy polityczne, antywojenne 
i antydyskryminacyjne lat 60-tych. 
Nic zatem dziwnego, że ich drogi nieustannie się przecinały – 
nie tylko dlatego, że mieszkali i pracowali na południowym 
Manhattanie, w Soho i na Lower East Side. Lola Pashalinski wy-
stępowała w teatrze Mabou Mines, który prowadził Lee Breuer. 
Jill Godmilow robiła filmy z udziałem aktorów z Mabou Mines 
i Wooster Group, gdzie z kolei pracowała Linda Chapman. Bar-
bara Hammer odwiedzała lesbijski i feministyczny teatr WOW 
Cafe, gdzie występowała Citizen Reno. Thomas Walker praco-
wał w Living Theater, najstarszym amerykańskim teatrze alterna-
tywnym, który znali wszyscy. Wszyscy chodzili też do La MaMy, 
gdzie reżyserowali George Ferencz i Ozzie Rodriguez, gdzie 
swoje spektakle robiła Theodora Skipitares, gdzie występował 
Playhouse of the Ridiculous, skąd wywodzi się Penny Arcade. 
Performanse Sylvii Palacios Whitman odbywały się w galeriach, 
w których zacierały się granice między sztukami wizualnymi a te-
atrem. A teatr do galerii wprowadzali Lee Breuer i, nieżyjąca już, 
Ruth Maleczech – ta sama, która w czerwcu 1991 roku wystę-
powała w La MaMie w spektaklu antywojennym. I która w filmie 
Jill Godmilow Daleko od Polski zagrała Annę Walentynowicz...
Świat przez nich stworzony dziś odchodzi – nowe technologie, 
gentryfikacja, korporacyjny kapitalizm nie sprzyjają awangardowym 
i anarchistycznym artystom. Jest zatem wiele powodów, by posa-
dzić ich w ławkach po Umarłej klasie. Z ich pamięci tego przed-
stawienia wyprowadzić można nie tylko nieprzemijający zachwyt, 
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lecz przede wszystkim indywidualne autobiografie z całym ich 
potencjałem krytycznym. W te historie wpisane są jednocześnie 
współczesne diagnozy polityczne, które w każdej chwili mogłyby 
stać się zarzewiem nowej rewolucji, gdyby dziś towarzyszył im 
choćby cień nadziei na społeczną zmianę.
 Artyści nowojorskiego Downtown tym się odznaczają, że mają po-
glądy – to generacja i formacja, dla której podstawą twórczości i ak-
tywności publicznej jest jasne określenie własnego stosunku do eko-
nomii i polityki, kapitalizmu i demokracji. Wszelkie kwestie społeczne 
– rasizm, bieda, zagrożenie wolności i praw obywatelskich, dyktatura 
korporacji, wojny, uchodźcy, degeneracja mediów, inwigilacja, cenzura 
czy nawet międzynarodowe porozumienia handlowe – są dla nich 
realnym układem odniesienia. Co, jak widać, nie przeszkadzało im 
w poszukiwaniach formalnych i eksperymentach artystycznych. Inny-
mi słowy, zaangażowanie polityczne było nieodłączne dla awangardy 
nowojorskiego Downtownu, a awangardowość form przekładała się 
na radykalizm sensów i życiowych wyborów.
Kantor Downtown odwołuje się do pamięci artystów-widzów, by ich 
głębokie teatralne doświadczenie – przedstawień teatru Cricot 2 
w nowojorskiej La MaMie, czyli Kantora w Downtown – przełożyć 
na dyskusję na temat granic władzy, jaką dysponuje indywidualny 
artysta; siły, jaką mają utopijne wspólnoty artystyczne oraz wywro-
towości autobiograficznych narracji. Mimo zwątpienia, jakie nasi 
rozmówcy żywią wobec amerykańskiej polityki, tryumfującego ka-
pitalizmu i globalnych konfliktów, mimo poczucia porażki – to klasa 
ciągle żywa, jeśli miarą życia jest zdolność wyrażania sprzeciwu.

 Joanna Krakowska 
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 KANTOR DOWNTOWN

Teatr-hybryda. Fascynująca. THEODORA SKIPITARES

Żadnych partykularyzmów. 
Brał to, co lokalne i zamieniał w uniwersalne. 
OZZIE RODRIGUEZ

Kantor? Teatr o Holokauście. LEE BREUER

Kantor? To był clown. LOLA PASHALINSKI

Miał coś wspólnego z Butoh. LINDA CHAPMAN

Przerażał mnie śmiertelnie. GEORGE FERENCZ

Umarła klasa? O ludziach pozbawionych 
wpływu. Wszędzie, zawsze. JILL GODMILOW

Co łączy Kantora i Jacka Smitha? 
Każdy z nich stworzył własną kosmologię. 
PENNY ARCADE

Cała energia ma iść na walkę z systemem. 
To moje stanowisko. LEE BREUER 

Nie ma teatru, który nie byłby polityczny. 
ELLIE COVAN

 
Awangarda? To noże i marihuana. LOLA PASHALINSKI

Awangarda? Cokolwiek robiliśmy, zawsze 
łamaliśmy jakieś prawo. OZZIE RODRIGUEZ

Trudno zajmować się sztuką, jak nie stać cię 
na czynsz. THEODORA SKIPITARES

 
Zasada jest oczywista: sztuka nie jest 
towarem, a towar nie jest sztuką. PENNY ARCADE
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La MaMa to legenda w rodzaju tych, które ogniskują w sobie ma-
lowniczą historię, wyrazisty przekaz i wyznaczają sposób myślenia 
na przyszłość. To legenda, która ma niezwykłą bohaterkę i niezwy-
kłe związki z Polską. La MaMa to zarazem także jedna z idei, które 
legły u podstaw współczesnego amerykańskiego teatru.
Osoby przyjeżdżające z Polski nieraz każą się prowadzić na 
E 4th Street. Chcą zobaczyć ten słynny teatr, który przeciwstawił 
się komercji, odmienił amerykańską dramaturgię i sprowadzał 
z Polski najważniejsze przedstawienia teatru poszukującego, 
ambitnego, eksperymentalnego. Zanim jeszcze wiele z nich – jak 
Laboratorium Jerzego Grotowskiego i Cricot 2 Tadeusza Kantora 
– weszło do współczesnego światowego kanonu teatralnego. 
A kiedy już zobaczą ten teatr – w dwóch skromnych kamienicach, 
mieszczących dużą i małą scenę, a dodatkowo jeszcze klubową 
przestrzeń Cafè La MaMa – są zdziwieni: „to tutaj? tak zwyczaj-
nie?”. Zwyczajnie, bo po pięćdziesięciu z górą lat swego istnienia 
La MaMa pozostała teatrem eksperymentalnym – off-offowym – 
instytucją, która swej alternatywności ani się nie wyrzekła ani jej 
nie wyprzedała. Trudno więc oczekiwać tu blichtru i komercyjnych 
atrakcji.
La MaMa Experimental Theater Club powstał w roku 1961, zało-
żony przez Ellen Stewart, osobę o niezwykłej biografii, obdarzoną 
charyzmą i genialną intuicją, która pozwalała jej bezbłędnie roz-
poznawać talenty i śmiało inwestować w nieprzeciętne zjawiska 
artystyczne. Zarówno rodzime, jak zagraniczne. Mówiło się, że 
La MaMa to instytucja i osoba – nie przypadkiem, skoro to przy-
domek Ellen Stewart dał nazwę teatrowi, ale także dlatego, że jej 

osobowość odcisnęła na nim zasadnicze piętno: umiała gromadzić 
wokół siebie ludzi, znajdować sztuki, dobierać i łączyć ze sobą 
artystów we wspólnych działaniach.
W latach sześćdziesiątych La MaMa była prekursorem i promo-
torem eksperymentalnej dramaturgii. Zaczynali tu wystawiać 
najbardziej oryginalni i dziś uznani amerykańscy autorzy. W latach 
siedemdziesiątych do współtworzenia teatru zostali zaproszeni 
wizjonerscy reżyserzy jak Andrei Serban czy Meredith Monk, 
a pod szyldem teatru La MaMa występowały legendarne dziś 
trupy Open Theatre czy Mabou Mines. Ellen Stuart nie poprze-
stawała jednak na amerykańskim teatrze – za jej sprawą zawitali 
do Nowego Jorku artyści między innymi z Indii, Korei, Indonezji, 
Nigerii, Filipin, Japonii i z Polski. Jeśli o kimś w światowym teatrze 
można byłoby powiedzieć, że miał „globalną wizję” i umiejętność 
przekraczania granic geografii, języka i tradycji z wiarą, że możliwy 
jest w teatrze „język uniwersalny” – to byłaby to niewątpliwie 
Ellen Stewart.
Historia teatru La MaMa obejmuje kawał amerykańskiej i europej-
skiej kontrkultury, to dzieje zmagań z władzami o prawo do grania, 
a z publicznością o życzliwość dla eksperymentów. Przesłanie 
La MaMy to niezachwiana wiara, że multikulturowość i różnorod-
ność form w teatrze są jego największą siłą. Ten spadek – kapitał 
zaufania w poszukiwania twórcze i otwarcie na świat – pozosta-
wiła po sobie zmarła w 2011 roku Ellen Stewart. 

 Joanna Krakowska 

La MaMa – teatr bez granic
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Twierdzi, że 
nie robi teatru 
politycznego. 
Robi teatr, który 
ma polityczne 
skutki.  

PENNY ARCADE jest aktorką i performerką, była 
jedną z supergwiazd Warhola i pracowała 
w teatrze Ridiculous. Od lat osiemdziesiątych 
występuje z przedstawieniami solowymi, 
wśród których najsłynniejszym jest Bitch! Dyke! 
Faghag! Whore!. W tym roku na festiwalu 
w Edynburgu otrzymała nagrodę Fringe First za 
swój najnowszy spektakl Longing Lasts Longer.
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Uważa, że to, 
co dzieje się 
we współcze-
snej polityce 
to protofa-
szyzm.

LEE BREUER jest reżyserem teatralnym, autorem 
wierszy i dramatów, nauczycielem akademickim, 
współtwórcą i dyrektorem zespołu Mabou 
Mines. Jego najsłynniejszą inscenizacją jest 
The Gospel at Colonus, afro-amerykańska 
wersja Edypa w Kolonie Sofoklesa.
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Jej zdaniem 
walkę 
o prawa 
obywatelskie 
w Stanach 
należałoby 
zacząć od 
nowa.

LINDA CHAPMAN była aktorką i producentką, 
współpracowała między innymi z The Wooster 
Group, obecnie jest wicedyrektorką artystyczną 
teatru The New York Theater Workshop.   
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Z przykrością 
zauważa, 
że La MaMa 
już prawie 
nie wystawia 
własnych sztuk, 
bo nie ma na to 
środków.

GEORGE FERENCZ  jest reżyserem teatralnym, 
producentem i nauczycielem akademickim. 
Przez trzy dekady związany był z teatrem 
La MaMa, gdzie wyreżyserował kilkadziesiąt 
spektakli. Prowadził także własne, niezależne 
trupy teatralne.
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autorzy zdjęć:

str. x-x xx
str. x xx

Twierdzi, że poli-
tyka historyczna 
w Stanach to opo-
wieści „o naszych 
dzielnych chłop-
cach”. Żadna re-
fleksja polityczna 
i krytyczna im nie 
towarzyszy.  

JILL GODMILOW  jest reżyserką filmów dokumen-
talnych i eksperymentalnych oraz nauczycielką 
akademicka. Była nominowana do Oskara za 
dokument Antonia, wygrała festiwal w Sundance 
filmem Czekając na księżyc. Jest także autorką 
filmu o Jerzym Grotowskim i eksperymentalnego 
paradokumentu o Solidarności Daleko od Polski.
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Nie każdy się z nią 
zgodzi, że queer 
to antykomercja 
i antykonsump-
cjonizm, życie 
wewnątrzne. Fakt, 
drag queenów to 
nie dotyczy...    

BARBARA HAMMER   jest reżyserką filmową 
i wykładowczynią akademicką.  Znana jest z fil-
mów eksperymentalnych, w których dominuje 
tematyka genderowa. Jej filmy należą do klasyki 
kina lesbijskiego.
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Nie ma problemu 
z nagością 
w teatrze. 
Nagość to forma 
radykalizmu.

LOLA PASHALINSKI  jest aktorką, przez wiele lat 
związaną z The Ridiculous Theatrical Company, 
którego była współzałożycielką. W późniejszych 
latach  pracowała z Mabou Mines. Wystąpiła 
w wielu filmach.
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autorzy zdjęć:

str. x-x xx
str. x xx

Obserwuje, 
jakie sztuczki 
stosują banki, 
by zwabić 
klientów 
i głośno je 
demaskuje.

CITIZEN RENO  jest performerką, występowała 
między innymi w lesbijskim teatrze WOW Cafe, 
a zasłynęła solowym spektaklem Rebel Without 
a Pause. Unrestrained Reflections on September 
11th (Buntowniczka bez przerwy. Niepohamowa-
ne refleksje o 11 września).



34  35  

Zauważył, że ci 
aktorzy, którzy 
nie występują 
w teatrze 
komercyjnym, 
mają zazwyczaj 
wyraziste 
polityczne 
poglądy.

OZZIE RODRIGUEZ   jest aktorem i reżyserem 
teatralnym, od ponad czterdziestu lat 
związanym z teatrem La MaMa. Współtworzył 
i prowadzi obecnie archiwum artystyczne tego 
teatru.
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Nie mówiłaby 
dziś o awan-
gardzie, a szko-
da, bo jest dużo 
do zrobienia.

THEODORA SKIPITARES  jest artystką wizualną, 
scenografką i reżyserką teatralną. W swoich 
przedstawieniach wykorzystuje lalki, 
a odwołuje się w nich zarówno do motywów 
autobiograficznych, jak ściśle społecznych 
i politycznych. 
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Zwraca uwagę 
na katastrofalną 
sytuację 
materialną 
artystów dawnej 
awangardy.

THOMAS WALKER  jest aktorem, długoletnim 
członkiem trupy Living Theater, a obecnie 
opiekunem archiwum tego teatru.
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Wspólne dobro 
to współdzielenie 
przestrzeni 
i wzajemne sobą 
zainteresowanie. 
Tak kiedyś było.

SYLVIA PALACIOS WHITMAN  jest tancerką 
i artystką wizualną. Występowała z Trishą 
Brown i Robertem Whitmanem, potem 
realizowała własne, indywidualne performanse 
z wykorzystaniem oryginalnych przedmiotów 
i form przestrzennych. 
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elektrycy – oświetleniowcy Łukasz Jara, Damian Wesołowski, 
Eugeniusz Wiśniewski
akustycy Leszek Drygas, Łukasz Maciej Szymborski
brygadzista obsługi sceny Artur Ekwiński
montażyści sceny Jarosław Kubiński, Mariusz Pawlikowski, 
Roman Pietrzak, Marcin Należyty
rekwizytorzy Eugeniusz Baranowski, Wiesław Mitoraj
garderobiane Olga Betańska, Jadwiga Kamińska, 
Katarzyna Wysocka
fryzjer Michał Boroń
ślusarze – montażyści Jarosław Andrysiak, Andrzej Kotowski, 
Krzysztof Pawlak, Witold Włoch
kierowca – zaopatrzeniowiec Bożena Lange
konserwator Zbigniew Czerniak

dyrektor Paweł Wodziński
zastępca dyrektora Bartosz Frąckowiak
główny księgowy Jacek Grabarczyk
kierowniczka działu kuratorsko-dramaturgicznego Marta Keil
dramaturg Piotr Grzymisławski
kuratorki współpracujące Agnieszka Jakimiak, Joanna Krakowska, 
Dorota Ogrodzka, Agata Siwiak
producentka Magda Igielska
kierowniczka działu artystycznego Bernadeta Fedder
kierownik działu komunikacji Artur Szczęsny
dział komunikacji Michał Gąsiorowski, Magdalena Kołata, 
Marietta Maciąg, Jagoda Sternal, Paulina Wenderlich, 
Charlotte Woźniak
aktorzy Grzegorz Artman, Beata Bandurska, Paweł L. Gilewski, 
Mirosław Guzowski, Marian Jaskulski, Marta Malikowska, 
Alicja Mozga, Roland Nowak, Maciej Pesta, Martyna Peszko, 
Jerzy Pożarowski, Sonia Roszczuk, Jan Sobolewski, 
Anita Sokołowska, Małgorzata Trofimiuk, Jakub Ulewicz, 
Michał Wanio, Piotr Wawer Jr, Małgorzata Witkowska, 
Marcin Zawodziński
inspicjenci Hanna Gruszczyńska, Mateusz Stebliński, 
Maria Walden
główna specjalistka ds. pracowniczych oraz BHP Krystyna Müller
zastępca głównego księgowego Joanna Kraszewska
specjalistka ds. płac Elżbieta Cieślak
specjalistka ds. księgowości – kasjer Krystyna Gagajek
specjalistki ds. księgowości Joanna Szewe, Halina Tabaka
kierownik działu techniczno-gospodarczego Waldemar Gracz
zastępca kierownika ds. gospodarczych Beata Waszak
specjalistki ds. techniczno-gospodarczych Maria Skora, 
Kazimiera Szramka
sekretarka Kamila Kalinowska
kierowniczka pracowni krawieckiej Ewa Stańska
krawcowe Alina Tadych, Aldona Włoch
kierownik pracowni elektro-akustycznej Robert Łosicki
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