ALFABET TEATRU MUZYCZNEGO

ROZBUJANE HORYZONTY

J – jak Wester

Naczelny…
Co beneficjent bierze – nie wiem!
Nie widać, że stuknęło „lecie”.
Wciąż niezawodny, ciągle pewien,
choć któryś to z kolei kwiecień
Łyka coś na „sieniestarzenie”,
popija szklanką „bąbelwater”
i w trzy sekundy jest na scenie.
Reszty nie trzeba! Reszta potem
Twardo się trzyma – jak to mówią
choć parę razy nim „tąpnęło”.
Cudowne diety go nie gubią
po każdej… koniec wieńczy dzieło.
Ludzkie przechodzi to pojęcie
jak geniusz ten obala mity.
Wystarczy mu aktorskie wzięcie,
gardzi statusem celebryty.
Przechodził wiele tu w teatrze
pro – wizje twórców, kreatorów,
dyrekcje nasze najłaskawsze,
chór barytonów i tenorów.
Zerwał na zawsze z operetą
wypędził z szafy resztę moli.
Odtąd musical mu podnietą,
choć z operetą rozwód boli
Na łez otarcie tępi błędy,
w rząd awangardy śmiało stając
WZIĄĆ! WŁĄCZAĆ! Odtąd jest top trendy.
Koledzy już to ogarniają
W tej jubileuszowej wiośnie
nie sposób oprzeć się wrażeniu,
że geniusz jak gorączka rośnie,
zaraz czterdzieści… stopni w cieniu
Jaki mechanizm? Jak to działa
- jest dziennikarską tajemnicą
Prawdy nie powiem, nie dam ciała,
bo by naczelny mi to wyciął.

Czas. Pędząc nieubłaganie
i grożąc od czasu do czasu
palcem, obdarowuje nas jednak wspaniałym prezentem:
pozwala hodować wspomnienia. Nie będę więc zastępował
Państwu wikipedii, wyliczając kolejne zawodowe fakty
z bogatego CV Jacka Westera.
Miast tego, dokonam przeglądu wspomnień.
Stepować uczyliśmy sie przez 3
lata. Raz w tygodniu zakładaliśmy buty podbite metalowymi
blachami i z niesłabnącym entuzjazmem katowaliśmy drewnianą podłogę sali „11s”. Mięśnie
nóg odmawiały posłuszeństwa,
a pot rosił czoła adeptów, usiłujących uporządkować w myślach kolejność oraz rytmiczne
podziały uderzeń. Jak to wystukać? Kto umie to wystukać?
Pokażesz mi, jak to wystukać?
Każde poniedziałkowe popołudnie kręciło się wokół stukania. Nikt zaś nie stukał tak jak
Jacek Wester. Adepci wiedzieli o tym doskonale; I kończąc
swój proces kształcenia, jak
większość absolwentów uczelni artystycznych, najczęściej
nie mieli w głowie, ale w nogach na pewno.
Na scenie debiutowałem, odbijając Jubilatowi kandydatkę na
żonę. Jubilat zniósł to z godno-
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ścią. Podczas wesela ofiarował
nam nawet trzy kurczaki. I tak
od dekady: godność i trzy kurczaki. Latka lecą, a postaci ciągle są w tym samym wieku. Tak
jak pisałem: czas jest względny.
Zwłaszcza w teatrze. „Skrzypek na dachu” pełni zaś rolę
papierka lakmusowego Muzycznego. Zmieniają się twarze
mieszkańców Anatewki, znajomi z dawnych lat zmieniają
miejsce pobytu, zgodnie z własną lub cudzą wolą, a my trwamy. I może w tym trwaniu jest
jakaś pociecha? Że nie hodujemy wspomnień w samotności?
Jesteśmy dla siebie wzajemnie
świadkami. Wszyscy ludzie,
którzy stawali z Tobą, Jubilacie, na scenie, biorą udział
w tej niepowtarzalnej przygodzie. Każdy w swoim względnym tempie, a jednak wszyscy z tą samą prędkością.
I mimo wszystko, aż chciałoby
się zacytować: „nas nie ima się
czas!”. Owszem, niektórych nie
ima się bardziej niż pozostałych, ale jak już mówiłem: czas
jest względny.
Oglądałem niedawno, po raz
kolejny „Stawkę większą niż
życie”. Parafrazując jeden
z najsłynniejszych cytatów, napiszę tak: J35 cały czas nadaje!
Marek Sadowski

Nie wiem,
nie znam się,
nie orientuję się,
zarobiony jestem!

							 Andrzej Śledź
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Pan Wester od stepu...
Jak można pisać o człowieku? O
sobie to jeszcze rozumiem, ale
o drugim człowieku? Takim z
krwi i kości. Takim znajomym,
rzeczywistym, nie wyimaginowanym. O takim człowieku,
który istnieje w naszym życiu
od… nie będę zdradzała od ilu
lat. Wystarczy Wam wiedzieć,
że od wielu. Z nauczyciela stał
się kolegą z pracy, potem kumplem, mentorem i inspiracją.
No i jak tu o Nim pisać?!
Spróbuję chronologicznie.

Kiedyś dawno:
Jawił mi się jako pełen sprzeczności Pan Wester od stepu i jako
pełen pasji Pan aktor. Wydawał
się i wyluzowany i groźny, silny
i kruchy, bezwzględny i wrażliwy, narcystyczny i przejęty
całym światem jednocześnie.
Głośny i dowcipny. Jego głos
stawiał uczniów do pionu, a
widzów przeszywał dreszczem. Gdy wyśpiewywał słowa pieśni Piłata: „Kim jest ten
marny człek…” moc Jego głosu
miażdżyła. Istny Namiestnik. A
step? W Jego wydaniu to była
nieokiełznana energia. Kawał chłopa, a tańczył i stepo-

wał jakby ważył kilka gramów!
Mistrz.
Cechowała Go odwaga. Brawura wręcz. Walczył o prawa
pracowników, kłócił się z dyrektorami, wpadał w szał, ponosił karę, ale nie poddawał
się i szedł dalej. Ot, taki gość.
Trochę się Go bałam, trochę
omijałam.

Kiedyś niedawno:
Potem zauważyłam w Nim niezwykłe cechy, godne podziwu i
inspirujące. Głód wiedzy i pra-

gnienie nieustającego rozwoju.
Z otwartymi oczami i opadniętą szczęką obserwowałam jak
kończy kolejne kierunki studiów, zakłada Antrakt i konsekwentnie nie przestaje szukać
nowych form wyrażania siebie.
No i do tego ta szczerość. Walił
między oczy bez skrępowania.
Emocje na wierzchu, wszystko
o Nim czytało się z tego „pyska”
á la Jack Nicholson i z ruchu
ciała. A ciało zawsze miał silne, emocjonalne i sprawne. Na
scenie profeska i pracowitość.

W cieniu nadosobowości Redaktora Naszego Naczelnego,
doceniamy geniusz jego szcze-

Dziś:
Jeszcze niedawno nie był przekonany do wydania swoich
wierszy i tekstów piosenek
w formie tomiku. Nie czuł się
godny. Jakoś tak Mu głupio było
nazywać siebie poetą. Nawet
nie wie, jak bardzo się mylił…
Pisał sobie na facebooku, dzielił się z nami myślami, duszą,
całym sobą. Po nocach nie spał,
pisał szczerze, „tak od serca do
serca” i wrzucał w sieć. Mnóstwo ludzi Go czytało, identyfikowało się z Jego słowami,
wzruszało i rozumiało. W końcu zebrał to wszystko do kupy,
te sterty zapisków, tysiące bajtów i wydał Siebie. Dosłownie!
Wydał Siebie w formie tomiku,
bo we własnej twórczości zawarł ogromny kawał swego istnienia. No taki gość. Trochę go
znam. Trochę podziwiam.
Dobrze, że tu jesteś Wester;)
Ten numer jest cały Twój.

„My Fair Lady” 2009 fot. Karina Wojtecka

Łubudubu
Z „Misia” wzięte jubileuszowe
serdeczności.

Tak zwana solidna firma. Nie
zawodził. Nigdy. Nigdy nie odpuszczał. Co za gość! Trochę
Go poznałam, trochę oniemiałam.

gólny. Szczególnie, że prawie
nie ma go kim zastąpić. Warunki na kolegiach redakcyjnych mieliśmy bardzo dobre.
Wszystko to zasługa naszego
Naczelnego i nie jest prawdą,

że nigdy nie zdążamy przed
deadline’m z oddaniem artykułów. Szczególnie, że prawie
zawsze Antrakt wychodzi na
czas. Naczelny dba o nas jak
ojciec najlepszy.
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ANTRAKT WYDANIE SPECJALNE
„Czarodziej z krainy Oz” 1996

go Peron. Sporo czasu spędzał
z „Evitą”… od której wreszcie
uciekł przez uchylone okno.
Teatrolodzy i historycy do dziś
nie są zgodni, czy było to „Okno
Mistrza Świata” czy „Okno na
parlament”.
Tak znalazł się w pułapce,
a właściwie w „Klatce…” nieokiełznanych wariatek. Przepadłby tam z kretesem, gdyby
nie kolejny pomysł na szaloną
ucieczkę. Z pomocą przyszły
spamy z zamku Camelot. Tam

dopada pierwszej lepszej latającej miotły która ratuje go
z opresji wiodąc nad bezkresne oceany. Gdzie poznaje
„Sindbada” i razem okrywają
nowy ląd. Terra incognita fascynuje „Chłopów”, więc postanawiają osiąść na stałe. Tu
nasz chłopak z Dzierżoniowa
obejmuje posadę wójta. Kariera niczego sobie…. następuje,
postępuje, następuje, przestępuje, następuje i nie ustępuje
a końca nie widać.

„Shrek” 2011

Andrzej Sledź
„My Fair Lady” 2009 fot. Karina Wojtecka

Końca nie widać!
Są rzeczy na niebie i ziemi
o których się nawet filologom
nie śniło. On jednak filologię
na UG ukończył, logopedą oraz
magistrem politologii został.
Nie przeszkodziło to w drodze
do dziennikarstwa. Tak został
człowiekiem pióra, pozostając już z krwi i kości aktorem.
Stąd teatralny Antrakt, który
wyniósł go na pozycję nadredaktora tego poczytnego periodyku. Nigdy nie przestał
pisać. Pisał po nocach, przed
snem, przy okazji, po jedze-

niu, na czczo i na zamówienie.
W życiu towarzyszy mu zegarmistrzowska pasja. Zegary
czynią miejsce przytulnym, tak
jak wnętrze „Roxi Baru” które
bez reszty wypełniły jego przekłady piosenek Freda Buscaglione.
Talentem choreograficznym
obdarował „Romea i Julię”
i „Anię z Zielonego Wzgórza”.
W zieleni zresztą rozkochał się
bez pamięci stając się na jakiś
czas ogrem z krainy absurdu
– dla przyjaciół „Shrek’iem”.
Nim jednak pokryła go zielona patyna, zdołał pod okiem
polskich i czeskich mistrzów
tańca z blachami zdobyć mistrzowskie papiery i wyuczyć
wielu młodych ludzi. Nauczył
ich też maksymy, że w razie
niedoskonałości należy nie dopuszczać widza do nóg, ściągając uwagę ku mimice twarzy,
tudzież artykulacyjnej perfekcji odgłosów wydawanych
„paszczą”.
Niewątpliwie człowiek interesowny. Interesował się nawet
kolejnictwem. Zafascynował

„Chłopi” 2013

„Klatka Wariatek” 2006

Od SWA

„Klatka Wariatek” Nowa Scena Teatr Muzyczny 2013
fot. Piotr Manasterski

„Mistrz i Małgorzata” 2021 fot. Przemysław Burda

„Evita” 1997
„Klatka Wariatek” 2006 fot. Łukasz Brodowicz

„Atlantis” 2001

Czy możliwe, że tak wiele
Dni, miesięcy, lat minęło?
Długo grzebać by w pamięci
Kiedy i jak się zaczęło.
Najpierw student,
potem aktor,
No i belfer w naszej szkole
Stepująco, śpiewająco
Wszystko w trudzie i mozole.
A, że zawsze było mało
Więc po rozum
w głowę zaszedł.
Za dykcji wziął się uczenie,
Aby kwiat młodzieży naszej
sprawdzał się
na wielkiej scenie.
Tak więc drogi Jubilacie
Zasług twych jak widać wiele
Wspominamy…pamiętamy
śpiewająco
PRZYJACIELE!
Grono pedagogiczne SWA

