Straszni mieszczanie

" Zniszczę mego brata, sąsiada, tego wroga, tego gada:
żeby mu okradli garaż,
żeby go zdradzała stara,
żeby mu spalili sklep,
żeby dostał cegłą w łeb,
żeby był jak ta pokraka- oto modlitwa Polaka!"

Powyższe słowa pochodzące z filmu "Dzień świra" w reżyserii Marka Koterskiego stanowią
klamrę kompozycyjną nowej etiudy teatralnej. Tym razem propozycja scenariusza wyszła
od reżyserki grupy - Beaty Marii Ziai. W trakcie zajęć warsztatowych członkowie TREMY
przeczytali wiele współczesnych wierszy satyrycznych i ostatecznie dokonali wyboru tych
tekstów, które, ich zdaniem, trafnie ilustrują odwieczne wady Polaków.
Następnie pojawił się pomysł scenograficzny, aby na trzymanych w rękach aktorów gazetach
umieścić duże napisy: zawiść, pijaństwo, głupota, hipokryzja, egoizm, pycha, zdrada.
Z kolei nazwa kolażu poetyckiego powstała jako parafraza tytułu wiersza Juliana Tuwima
"Straszni mieszkańcy".
Jak zwykle najwięcej kłopotów było z nadaniem tekstom literackim odpowiedniego kształtu
scenicznego. Zaproponowana przez reżyserkę etiudy "Straszni mieszczanie" konwencja
groteskowo-satyryczna wpłynęła zarówno na stroje (płaszcze typu prochowiec), ruch
sceniczny, który językiem Gombrowicza można nazwać "kupą" oraz na grę aktorską.
Prapremiera "Strasznych mieszczan" miała miejsce w dniu 8 marca 2018 r. w auli
Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Jak napisano w "Życiu Bytomskim" w dniu 12 marca:
"Spektakl w wykonaniu grupy seniorów wypadł doskonale i artyści zabrali gromkie oklaski".
Planowane są kolejne występy w salach instytucji kultury i domów opieki.
Na pewno zostaną wprowadzone drobne zmiany do scenariusza i wszyscy będą nadal
pracować nad kształtem teatralnym etiudy.
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