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PENTEZYLEA
Szymon Szymonowic
premiera: 23-04-2016 Olsztyński Teatr Lalek
[scena kameralna]

Obsada:
Tomasz Czaplarski / Adam Hajduczenia
Jagna Polakowska
Karolina Sadowska

Młodzi twórcy dzięki narzędziom nowoczesnego teatru, przez
odwołanie do współczesnych skojarzeń dadzą nowe życie dziełom
polskiej klasyki, przybliżając młodzieży język oraz wcale nie tak
odległe problemy. Do współtworzenia Pracowni zapraszamy
pedagogów, z którymi opracowywane są materiały edukacyjne
stanowiących dopełnienie każdej produkcji Pracowni Polskiej Klasyki.
Po każdym takim spektaklu zachęcamy widzów do udziału w krótkim
warsztacie, który będzie punktem wyjścia do szerszego omówienia
sztuki w szkole, w kontekście języka polskiego, lekcji wychowawczej
lub zajęć z obrębu sztuki i kultury.

opracowanie programu: Marta Małgorzata Kwapisz

Twórcy:
adaptacja i reżyseria: Helena Radzikowska
scenografia: Sylwia Maciejewska
muzyka: Natasza Topor, Dariusz Chociej
reżyseria świateł: Maciej Iwańczyk

PENTEZYLEA
Szymon Szymonowic
Wojna Trojańska toczy się od wielu lat.
Grecy zdobyli znaczną przewagę nad broniącymi się Trojanami.
Stary król Priam zwraca się z prośbą o pomoc do zaprzyjaźnionych ludów.
Jako pierwsze z odsieczą przybywają Amazonki - barbarzyńskie plemię
wojowniczek. Ich królowa, Pentezylea - jako dowódca połączonych wojsk
trojańsko-amazońskich - nie czekając na nadejście kolejnych posiłków,
nie ustalając żadnej wojennej strategii, rzuca się w wir walki…

MITOLOGIA GRECKA

WOJNA
Wojnę tradycyjnie łączono ze spektaklem,
z wielkim widowiskiem, paradami,
wszelkiego rodzaju demonstracjami, być może
nigdy jednak w taki sposób, jakiego jesteśmy
świadkami dzisiaj, gdy pewnego rodzaju
teatralizacja zaczęła stanowić jeden
z najistotniejszych elementów wojny. Który
inaczej niż w przeszłości, nie ogranicza się
głównie do świętowania jej zwycięskiego
rezultatu.

WOJNA TROJAŃSKA

TERRORY ZM
Aby jednak zrozumieć szczególną rolę,
jaką teatralizacja odgrywa
w rozwiązywaniu współczesnych
konfliktów, należy wziąć pod uwagę
nowe, polityczne i wojskowe znaczenie,
jakie przypisuje się pojęciom „terroru”
i „terroryzmu”.

/ więcej w: „Teatralność jako medium” / Samuel Weber /

KOBIETA | WOJNA
Amazonki – Plemię kobiet wywodzące się od boga wojny Aresa i nimfy Harmonii. (…)
Rządziły się same bez udziału mężczyzn. Na czele ich stała królowa. Obecność mężczyzn
uznawały tylko pod warunkiem, że jest to sługa, który wykonuje prace niewolnicze.
Według niektórych przykazów kaleczyły one dzieci płci męskiej oślepiając je lub okulawiając.
Zdaniem innych zabijały dzieci, a w pewnych okresach, aby utrzymać ród, wiązały się
z cudzoziemcami, zostawiając przy życiu tylko dzieci płci żeńskiej. Dzieciom tym odejmowały
jedna pierś, żeby nie przeszkadzała im w posługiwaniu się łukiem lub we władaniu włócznią
i tym właśnie obyczajem tłumaczy się ich nazwa - „ta, która nie ma piersi”. Ich głównym
umiłowaniem była wojna.
/ więcej w: „Słownik Mitologii Greckiej i Rzymskiej” / Pierre Grimal /

CYKL PRZEMOCY DIANE PERLMAN
Cierpienie -> pragnienie współczucia i pomocy -> sięganie
po pomoc -> pomoc zawodzi -> przygnębienie/upokorzenie,
rozpacz/wściekłość -> transformacja z Ofiary we Władcę
Przeznaczenia -> kompensacja bezradności poprzez
identyfikację potężnym przywódcą, który staje naprzeciw
wroga -> przeniesienie cierpienia na innych poprzez akty
terroryzmu -> odwet -> kolejne cierpienia ->
cykl się powtarza
Więcej w: TERRORYZM. Aktorzy, statyści, widownie / Bartosz Bolechów

T E R R O R Y S T K I
Ulrike Marie Meinhof
• ur. 7 października 1934 roku w Oldenburgu, zm. 9 maja 1976 w Stuttgarcie;
• współzałożycielka organizacji pn. Frakcja Czerwonej Armii (RAF), zwanej też Grupą Baader-Meinhof;
• podkładała bomby, brała udział w zamachach RAF;
• W 1970 wyprodukowała sztukę telewizyjną na podstawie własnego scenariusza.

Leila Khaled
• ur. 9 kwietnia 1944 w Hajfie;
• członkini Ludowego Frontu Wyzwolenia Palestyny;
• pierwsza kobieta, która porwała samolot;
• W oparciu o jej historię powstał film, którego reżyserką była Lina Makboul. Premiera odbyła się w listopadzie 2005 roku
na Międzynarodowym Festiwalu Filmów Dokumentalnych w Amsterdamie.

Idoia Lopez Riano przydomek "Tygrysica"
• ur. 18 marca 1964 w San Sebastian;
• W 1984 roku wstąpiła do grupy terrorystycznej ETA, tj. baskijskiej organizacji założonej przez
radykalnych działaczy Nacjonalistycznej Partii Basków;
• Przebywa w więzieniu za zamordowanie 23 osób (w latach 1984 i 1986).
• Aresztowano ją w 1994 roku, została skazana na 2000 lat więzienia za zamordowanie 23 osób.

Samantha Lewthwaite nazywana "Białą Wdową"
• ur. 5 grudnia 1983
• Członkini Al-Shabaab – grupy będącej ogniwem Al-Kaidy;
• Ścigana i podejrzewana o pomoc przy produkcji bomb oraz za udział w rekrutacji i szkoleniach;
• Jej przydomek nawiązuje do praktyk czeczeńskich zamachowców samobójców czyli "czarnych wdów”.

opieka społeczna rola
kobiety matka mamka
spokój troska poddana

kobieta - opiekunka

ANDROMACHA

ANTYGONA

PENELOPA

PENTEZYLEA

kobieta - wojownik

tresura ambicja zagłada
samounicestwienie siła w
działaniu żądza moc władza

Hybris
Czyli personifikacja pychy i zuchwałości. Uchodzi za matkę Korosa (Sytości), o ile nie
uważa się go za jej ojca – zgodnie z wzajemnym stosunkiem tych dwu pojęć.
/ więcej w: „Słownik Mitologii Greckiej i Rzymskiej” / Pierre Grimal /

Terrorysta jest otwarcie nihilistyczny, bez tabu, bez reguł, bez czci i wiary. (…)
dokonuje afirmacji straszliwego szału: greckiej hybris, łacińskiej furor, w których
starożytni dostrzegali sprężynę tragedii i siłę sprawczą katastrof.
/ więcej w: „Rozprawa o nienawiści” / Andrė Glucksmann /

Katharsis
W akcie terroryzmu pojawia się także katharsis jako element „hydraulicznej”
i „fizykalnej” teorii przemocy, która zakłada, że istnieje ogólnoludzki mechanizm,
który domaga się rozładowania agresji. Badacze wyjaśniają terroryzm analogią do libido:
verido - zwyrodniały wyraz uniwersalnej potrzeby prawdy, wolności i sprawiedliwości
/ więcej w: „TERRORYZM. Aktorzy, statyści, widownie” / Bartosz Bolechów /

Stała obecność terroryzmu w życiu praktycznie całego globu sprawia, że żadna próba
opisu tego zjawiska nie może być wolna od emocjonalnego, publicystycznego tonu.
/ więcej w: „Media Audiowizualne. Podręcznik Akademicki” / Wiesław Godzic /
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