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OPIS SPEKTAKLU:
Przedstawienie złożone z wierszy Sergiusza Jesienina, jednego z
największych dwudziestowiecznych poetów, którego barwna i tragiczna
biografia rosyjskiego „poety przeklętego” jest wyraźnie widoczna w jego
twórczości. Wiersze układają się w historię o dojrzewaniu, o nadchodzeniu
mądrości i roztropności, wreszcie o wspomnieniach czasu minionego.
Spektakl pomyślany w dwóch planach: filmowym, z młodym Andrzejem
Grabowskim recytującym wczesne poematy Jesienina oraz współczesnym,
w którym Andrzej Grabowski - po latach inny człowiek, inny aktor interpretuje i śpiewa poezję Jesienina, wracając także do własnych
wspomnień.
Andrzej Grabowski SPOWIEDŹ CHULIGANA, jako swój monodram,
po raz pierwszy zaprezentował prawie ćwierć wieku temu (w 1992 r.). Nad
obecną,
zmienioną
wersją
scenariusza
i
inscenizacji
pracował
z Krzysztofem Jasińskim.
FRAGMENTY RECENZJI:

W tym teatralnym wieczorze lirycznym jest szczypta sarkazmu, ironia
przeplata się z dziecięcą naiwnością, a wrażliwość z okrucieństwem. A
spektakl ogląda się w skupieniu z nieukrywaną przyjemnością.
Jan Bończa-Szabłowski

…Ważna jest w tego typu sytuacjach scenicznych siła aktorskiego wyrazu i
jego interpretacyjna, że tak powiem, czystość. A tych Grabowskiemu nie
brakuje, zarówno w eksplorowaniu duszy szalonego pisarza, jak i jego
zawadiackiej natury, skłonnej jednakże do uczuciowych ekscytacji pełnych
piękna, prostoty, dlatego w nastroju przejmujących.
Wiesław Kowalski

…Mimo iż to powrót do roli po dwudziestu czterech latach, to jest w tym
coś zupełnie innego, z jeszcze większym ciężarem, bagażem
doświadczenia. Wiadomo - im starsza dusza, tym bogatsza, ciekawsza. I
Grabowski to potwierdza stając przed nami w skromnej scenografii i
spowiadając się z najintymniejszych rzeczy, jednocześnie momentami
chwytając nas za gardło. Bo w tej spowiedzi jest dwóch Chuliganów. I
najistotniejsze jest to, żeby o nich nie zapominać, bo niosą ze sobą całe to
bogactwo niełatwego życia. Będąc też istotnym komentarzem do
teraźniejszości.
Jacek Górecki
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