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Miło nam poinformować, że spektakl DWÓCH W TWOIM DOMU Jeleny Grieminy w reżyserii Rudolfa
Zioło bierze udział w Festiwalu SOLIDARNI Z BIAŁORUSIĄ. Przedstawienie zostanie
zaprezentowane jutro i pojutrze w Czarnej Sali im. Stanisława Hebanowskiego. Z przyjemnością
informujemy, że na jutrzejszym spektaklu będzie obecny Uładzimir Niaklajeu, białoruski poeta i
opozycjonista o którym opowiada nasze przedstawienie.
O FESTIWALU
Tegoroczna edycja odbędzie w gmachu Europejskiego Centrum Solidarności oraz w Teatrze
Wybrzeże. Gościem specjalnym będzie Uładzimir Niaklajeu - poeta i prozaik, który w 2010 roku
startował w wyborach prezydenckich na czele kampanii MÓW PRAWDĘ. W dzień wyborów został
pobity i porwany ze szpitala do więzienia KGB. Po dwóch miesiącach w wiezieniu nałożono na niego
areszt domowy. Na bazie tych wydarzeń powstała sztuka Jeleny Grieminy DWÓCH W TWOIM
DOMU. Festiwal będzie tez okazją do zapoznania się ze współczesnymi nawiązaniami do tradycyjnej
białoruskiej kultury ludowej w dizajnie i muzyce. Kolektyw twórców i animatorów Art Siadziba z
Mińska zaprezentuje w ramach Targów Mody i Designu BAKALIE wyroby wykorzystujące tradycyjne
wzory ludowe, a w czasie koncertu finałowego będzie można usłyszeć muzykę białoruskiego zespołu
folkowego Vuraj oraz trójmiejskiego zespołu pieśniarek Laboratorium Pieśni.
O SPEKTAKLU
Punktem wyjścia DWÓCH W TWOIM DOMU stała się historia Uładzimira Niaklajeu, białoruskiego

poety i działacza politycznego, rozpoznawanego w Europie przede wszystkim w kontekście ostatnich
wyborów prezydenckich w tym kraju (grudzień 2010). Niaklajeu był jednym z opozycyjnych
kandydatów na prezydenta. W dniu wyborów, jeszcze przed zamknięciem lokali wyborczych, został
dotkliwie pobity przez nieznanych, ubranych na czarno mężczyzn. Natychmiast trafił do szpitala,
skąd został uprowadzony w nieznanym kierunku przez anonimowych sprawców i dopiero po pewnym
czasie okazało się, że przetrzymuje go w swojej siedzibie, w skandalicznych warunkach, białoruskie
KGB. Po miesięcznym pobycie w więzieniu umieszczono go na kilka miesięcy w areszcie domowym,
podczas którego ograniczono mu możliwość spotkań z kimkolwiek (w tym z rodziną i lekarzem) i
poddawano nieustającej obserwacji. Areszt zakończył się procesem, w którym Niaklajeu skazano na
dwa lata pozbawienia wolności w zawieszeniu na dwa lata. Tekst skupia się przede wszystkim na
niecodziennej sytuacji kilkumiesięcznego aresztu domowego. Naruszenie prywatności przestrzeni
maleńkiego mieszkania w bloku, przekształcenie domu w miejsce odosobnienia i podleganie
nieustannej obserwacji i inwigilacji przez uzbrojonych funkcjonariuszy KGB najżywiej zainteresowało
Grieminę, założycielkę, dyrektorkę i ideolożkę moskiewskiego Teatru.doc. Młodzi dramatopisarze z
Teatru.doc, stali współpracownicy Grieminy przeprowadzili szereg rozmów i wywiadów z Nieklejeu i
jego żoną, na podstawie których Griemina zbudowała groteskowy dramat - scenariusz spektaklu,
który określiła jako „komedia o prawach człowieka". Sztuka ukazuje dramat człowieka
inwigilowanego, poddawanego nieustannym ograniczeniom, pokazuje, jak z odważnego działacza
opozycyjnego system potrafi uczynić człowieka słabego, bezbronnego, bezsilnego i zamkniętego w
sobie.
„Pomysł wystawienia tej sztuki w Polsce był zatem ważnym apelem o pamięć. Ale w interpretacji
Rudolfa Zioły stała się ona czymś więcej niż paradokumentalnym opisem brutalności białoruskiego
reżimu. To „więcej" ma już zresztą swoją utrwaloną nazwę. Mówi się o tym „siła bezsilnych". Jest w
tych bezsilnych wszystkich czasów coś, czego żadna zewnętrzna siła nie potrafi złamać."
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