
12.04.2018                                  „Czego nie widać” – recenzja” 

„Czego nie widać” Michaela Frayna w reżyserii Andrzeja Nejmana to bez wątpienia jedna  

z najlepszych sztuk, jaką dane mi było obejrzeć. Cały sekret spektaklu skrywa jego oryginalność i fakt, że jest 

on wystawiony w tak niespotykanej dla widza formie. 

 Cała akcja rozgrywa się w jednym z angielskich teatrów, w którym to aktorzy na czele z reżyserem 

przygotowują się do premiery sztuki pt. „Co widać”. Już na samym początku grupa natrafia na wiele 

problemów, a jednym z nich jest spóźnianie się jednego z artystów, Selsdona Mowbraya (Grzegorz Wons), 

który na dodatek poważnie nadużywa alkoholu. To już na starcie zwiastuje niepowodzenie. Dodatkowo ekipa 

techniczna jest poważnie okrojona, składa się tylko z dwóch osób, czyli Poppy Norton – Taylor (Ilona 

Chojnowska) oraz Tima Allgooda (Michał Lewandowski).  Aktorzy natomiast mają problem z koncentracją i z 

zapamiętaniem tekstu, co nie byłoby dziwne gdyby nie chodziło o próbę generalną. Całą tę sytuację zwieńcza 

wiecznie psująca się dekoracja, oraz dwa romanse na planie sztuki, które znacząco utrudniają wykonanie 

zadania. A czasu do premiery zostało bardzo mało…Czy w takich warunkach da się pracować? To nie może 

zwiastować niczego dobrego. 

Spektakl zostaje przedstawiony tak, że nie sposób nie zainteresować się przedstawionymi 

wydarzeniami. W przerwie pomiędzy dwoma aktami następuje zmiana scenografii, i z punktu widzenia 

adresata dzieła, wchodzimy na zaplecze i przedstawiany nam jest plan wydarzeń zza kulis, co jest wyjątkowo 

nietypowe i ciekawe, ponieważ odnieść można wrażenie, że czasami oglądamy dwie różne sztuki, lecz z tymi 

samymi  aktorami i fabułą. Konstrukcja "Czego nie widać" oparta jest na ukazaniu teatru w teatrze. 

Podglądanie zakulisowej bieganiny, wszystkiego czego zazwyczaj w teatrze nie widać, jest równie ciekawe jak 

akcja samego przedstawienia. 

A sama akcja, powoli 

rozkręcając się, doprowadza nas do 

momentu, w którym przestajemy 

orientować się w wydarzeniach, na 

scenie, a skupiamy się na opanowaniu 

śmiechu, który niezależnie od humoru 

odbiorcy, jest nieunikniony. 

Liczna obsada na scenie 

pozwala nam dostrzec wiele detali, 

których nie możemy zauważyć podczas 

normalnego spektaklu, przy czym 

słowo normalne nie zostało tu użyte 

bez powodu, albowiem spektakl 

Michaela Frayna jest jedyny w swoim 

rodzaju i próżno szukać drugiego tak 

fantastycznego w swojej  oryginalności. 

„Czego nie widać” to bez wątpienia najlepszy spektakl, który miałem przyjemność oglądać, a jego 

nieszablonowość i pokazanie świata teatralnego zza kulis i w niedostępnym dla zwykłego widza obiektywie 

sprawia, że będzie to jedna z niewielu sztuk, którą zapamiętam na tak długo. 

                                                                                                                                                                                                   Jan Tarczyński 

                                                                                                                                                                                             Zapalony teatroman 

 


