Recenzja spektaklu „Czarna komedia” na deskach Teatru Kamienica 20.09.18
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Z okazji 10–lecia istnienia, Teatr Kamienica na swe deski postanowił przenieść „Czarną komedię” Petera Schaeffera. Tytuł spektaklu, mimo złudzeń, nawiązywał nie do czarnego humoru, lecz  do oryginalnej konwencji tej dwuaktówki.
Peter Schaeffer opowiada w swoim dramacie o przygodzie młodego rzeźbiarza i jego narzeczonej. Akcja dzieje się w zaledwie jeden wieczór, kiedy do głównego bohatera ma zawitać sławny milioner i koneser sztuki, który zainteresował się jego pracami. Artysta musi oczywiście zaprezentować jak najlepiej swoje prace, ponieważ dodatkowo tego samego dnia, ma poznać swojego przyszłego teścia. Chcąc zrobić dobre wrażenie, kradnie drogie meble swojego bogatego sąsiada. Kiedy wszystko zapowiada się świetnie, pojawia się problem - awaria prądu. W ciemnościach grupa bohaterów, próbuje rozwiązać liczne napotkane problemy, takie jak niezapowiedziana wizyta kochanki głównego bohatera  czy wcześniejszy powrót posiadacza mebli. W spektaklu zobaczyliśmy także starszą sąsiadkę będącą nietypowym połączeniem osoby wierzącej i amatorki alkoholu.
Dramat zapowiadał się obiecująco, jednak w reżyserii Tomasza Sapryka nie wypadł tak dobrze, jak mieliśmy nadzieję. Wydaje się, że to kwestia tego, że aktorzy nie udźwignęli komediowych  ról, które mieli odgrywać. Główny bohater, w którego rolę wcielił się Mateusz Damięcki, słabo prezentował emocje, bo  wyglądały  jak przerysowane, wcale niezabawne. Podobny problem miała Marta Wierzbicka  grająca kochankę, która miała być kobietą o porywczej, wybuchowej naturze. Nie potrafiła oddać wściekłości, której można się spodziewać po okłamywanej partnerce. Piotr Zelt  dostał komiczną rolę, niezrównoważonego wojskowego, który był przyszłym teściem rzeźbiarza. Nie wykorzystał tego, a dodatkowo mylił się w tekście i . Jedyną świetnie zagraną rolą była sąsiadka, w którą wcieliła się Elżbieta Jarosik. Idealnie uchwyciła charakter pozornie grzecznej starszej pani, która lubi wypić troszeczkę za dużo, lecz myśli, że nikt tego nie zauważa. Niestety spektakl ukazał ogromną wadę polskiej sceny teatralnej, którą jest ukazywanie homoseksualisty w bardzo przerysowany sposób, który ma sprawiać, że śmiejemy się z tego, że jest gejem, a nie z zabawnych wypowiedzi czy sytuacji z jego udziałem. Taka też rola przypadła Janowi Wieczorkowskiemu, grającemu sąsiada.
Wielką zaletą spektaklu był zabieg, wokół którego kręcił się cały komizm. Polegał on na tym, że gdy w scenariuszu wyłączano prąd, to zapalało się ono na scenie, a my obserwowaliśmy aktorów chodzących
” na ślepo” po mieszkaniu. Kiedy z kolei gasło oświetlenie, aktorzy grali jak gdyby nic się nie wydarzyło. Ta konwencja nie była jednak pomysłem reżysera, a autora komedii. Jednak aspektem wartym uwagi była scenografia, która w autorstwie Witka Stefaniaka okazała się bardzo pomysłowo stworzona. Podobały mi się techniczne zabiegi w tym spektaklu, to jak precyzyjnie operowano oświetleniem. Gdy ktoś zapalał zapałkę, robiło się wokół niego ciemno i jasno od razu, gdy gasła - oczywiście zgodnie z konwencją spektaklu.
„Czarna Komedia” miała swoje wady i zalety, ale niestety te pierwsze przeważały. Możliwe, że był to zwyczajnie słaby dzień, ponieważ sam pomysł i scenariusz wydaje się dobry. Nie można też narzekać, bo było kilka okazji, żeby się pośmiać. Spektakl  spełnił swoją rolę - luźnej komedii.
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