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na motywach powieści „Jésus Betz”,
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Spektakl trwa 40 minut
To spektakl rodzinny, utrzymany
w konwencji współczesnego
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może być prezentowany w
plenerze i w sali teatralnej.
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„Wziąć nogi za pas póki
na to czas”,
„ Gdyby kózka nie skakała to by
nóżki nie złamała”,
„ Ręka rękę myje, noga nogę wspiera”,
„ Wstać z łóżka lewą nogą”.
Nigdy nie lubiłem tych przysłów, bo urodziłem
się bez rąk i bez nóg.
Nazywam sie Jésus Betz, człowiek kadłubek.
Nazwany tak zostałem przez moją matkę,
pannę Betz, w dniu moich urodzin, 24
grudnia 1894 roku

„Jésus Betz” Fred Bernard i François Roca
Wydawnictwo Seuil Jeunesse

FRED BERNARD I FRANÇOIS ROCA,
JÉSUS BETZ.
Wydawnictwo Seuil Jeunesse

To historia wyjątkowego człowieka - bez rąk i bez
nóg. W liście adresowanym do matki, Jésus Betz
opisuje najważniejsze etapy swojego losu. Jego
dzieciństwo to stałe próby znalezienia swojego
miejsca wśród rówieśników. Udaje mu się zaistnieć
dzięki wspaniałemu głosowi, potrafi pięknie śpiewać!
Kiedy dorasta zostaje zatrudniony na najwyższym
maszcie statku, jako marynarz na bocianim gnieździe,
niestety zaatakowany przez mewę traci oko. Z
opresji ratuje go monstrualnie gruba Mamamita,
obydwoje jednak wpadają w sieci Maxa Roberto.
To zły człowiek, który więzi swoich «podopiecznych»
i wykorzystuje ich niespotykaną naturę. W barach
obnaża ich ciała i organizuje okrutne spektakle. Po
pewnym czasie nasz bohater spotyka Polluxa, który
jest kaleką bez nóg. Znajduje więc przyjaciela i
razem planują ucieczkę. Betz zaczyna nowy etap
życia, próbuje swojej szansy w cyrku. Ta decyzja
okazała się szczęśliwa. Na arenie odnosi sukcesy
i zdobywa sławę. Odnajduje również szczęście
osobiste u boku Suma Katry, pięknej niemej akrobatki.

JÉSUS BETZ - CUDAK
		
Spektakl Cudak pokazuje losy Jésusa
Betza, inspirowane tekstem pod tym samym
tytułem autorstwa Freda Bernarda. To
opowieść o człowieku kadłubku i o jego
niezwykłym życiu, opisanym w liście, który
bohater adresuje do swojej matki.
Reżyserka – Anna Waśniowska, na
podstawie książki stworzyła spektakl w
konwencji teatru jednego aktora. Przygody
Cudaka, opowiada dziewczyna kuglarz,
która wędruje przez świat ze skrzynką
na listy i ogłoszenia. Zbiera je, a później
głośno czyta zgromadzonym na rynku
słuchaczom. Oddaje głos autorom zebranej
korespondencji i opowiada o losach ludzi,
którzy często traktowani są przez innych
jako odmieńcy. Tym razem, dzieli się z widzami
historią Jezusa «Cudaka».

		

INFORMACJE O SPEKTAKLU
Do teatralnej adaptacji epistolarnej powieści Freda Bernarda
i François Roca Jésus Betz, wykorzystano listy tytułowego bohatera
do matki. Aktorka, w roli dziewczyny kuglarza, prezentuje przejmującą
opowieść o potworach i ludziach «normalnych». Żonglując między
teatrem żywego planu, lalek, cieni i przedmiotu odkrywa przed
publicznością kolejne przestrzenie, kreuje bohaterów pokazując
jak dobro i zło się przenikają. Widzowie uczestniczą w oryginalnym
spektaklu, w którym zacierają się granice między tradycyjnym pojęciem
normy a deformacji.
Cudak adresowany jest do bardzo szerokiego grona odbiorców. To
uniwersalna opowieść o samotności, odmienności, obcości i odrzuceniu.
Różnorodność i ponadczasowość problemów oraz zręczne rozwiązania
sceniczne sprawiają, że widzowie uczestniczą w niezwykłym spotkaniu
jak z jarmarcznego teatru.

PRZESLANIE I TEMATY PORUSZANE W SPEKTAKLU
« Tylko martwe ryby płyną z prądem rzeki, jedynie żywe
mogą płynąć pod prąd. »
Bycie innym, Obcym,
Upośledzenie,
Brak macierzyńskiej miłości,
Odrzucenie,
Empatia, Tolerancja,
Wiara, Wytrwałość,
Przyjaźń, Miłość, Przygoda

DYSPOZYTYW SCENICZNY
		
Okrągłe wytyczenie sceny, przypominające tor
cyrkowy, ograniczone przez światło ramp . Jest
to również estetyczne odniesienie do świata
przedstawionego w powieści. Reżyserka
posługuje się różnymi konwencjami, od teatru
cieni i przedmiotu, przez teatr lalek i grę
aktorską.

REKOMENDACJA STKT- TEATR RONDO
„Cudak” to teatr jednego aktora, a raczej aktorki . Anna Waśniowska - twórczyni
spektaklu mówi ze sceny o sprawach trudnych i delikatnych. Rekomendujemy
spektakl opowiadający z dużym taktem a jednocześnie w sposób przejmujący,
historię człowieka kaleki. Niepełnosprawność jest rodzajem tabu. Artystka
znalazła język i środki wyrazu dla pokazania losu bohatera od dzieciństwa do
dorosłości. Dzięki sprawności warsztatowej aktorki przedmioty ożywają, cienie
sylwetek pojawiają się za prześcieradłem i w membranie bębna. Za pomocą zmiany
elementów kostiumów i przy użyciu rekwizytów na scenie pojawia się korowód
kolejnych bohaterów historii mieniących się wyrazistymi charakterami. Spektakl z
jednej strony bardzo atrakcyjny wizualnie z drugiej pozwala na podjęcie rozmowy
o niepełnosprawności, odmienności ale także o wytrwałości w dążeniu do celu.
Słupskie Towarzystwo Kultury Teatralnej - Teatr Rondo - polska premiera 28 lipca

RECENZJE
Spektakle o obcości, zwłaszcza dla dzieci, są ważne i nie
podlega to chyba dyskusji. Ważniejsze jest jednak chyba to,
żeby umieć je robić. To znaczy, umieć zbudować taki świat,
w którym obcość nie jest ani po prostu straszna i odrażająca,
ani też nie stanowi tylko pretekstu do wyciskania łez i łamania
rąk nad okrucieństwem tego świata. Żadna z tych narracji nie
pomaga nam zrozumieć obcości jako naturalnej części naszego
doświadczania siebie i siebie nawzajem. „Cudak” opowiedział
historię Jesusa Betza w sposób, któremu udaje się ta niezwykła
sztuka uczłowieczenia obcości. Co to znaczy? Że Jesus jest
jaki jest, że pozostaje żywy w swoich emocjach, porażkach i
sukcesach, że ostatecznie nie jest ani ofiarą ani dziwolągiem,
jest każdym z nas i wszyscy jesteśmy Jesusami. Teatr jednej
aktorki wydobywa z tej opowieści niesamowite wręcz bogactwo
twarzy i masek, głosów i postaw, które rezonują w naszych
głowach jako nasze własne maski i głosy. Są łzy i jest śmiech,
jest poezja i twarda proza. A dzieci rozumieją to wszystko, bo
ostatecznie chyba „Cudak” jest opowieścią o tym, co w nas
wszystkich wspólne – o potrzebie miłości, wolności siebie
i odnalezienia swojego miejsca, pokazując jednocześnie, że i
miłość ta przyjmuje wiele form i miejsca, które są nasze,
mogą być w zupełnie nieoczekiwanych lokalizacjach. „Cudak”
wzrusza niezwykle i wzruszenie to odbija się czkawką jeszcze
długo po spektaklu. I ta czkawka jest bardzo potrzebna.
Dr Maja Brzozowska-Brywczyńska - socjolog, zajmuje się dziecięcym
obywatelstwem i partycypacją oraz dziecięcymi przestrzeniami zabawy w
Instytucie Socjologii UAM
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«W piątek i w sobotę w teatrze Rondo
zobaczymy spektakl dla całych rodzin «Cudak»
według scenariusza, w reżyserii i w wykonaniu
Anny Waśniowskiej. Tytułowy Cudak opowiada o
tym, jak trudno jest żyć kiedy jest się «innym».
To piękny w obrazie spektakl, w którym aktorka
wędrując pomiędzy teatrem lalek, cieni i przedmiotu
opowiada losy człowieka kadłuba. To również
opowieść o potworach i ludziach postrzeganych
obiegowo jako «normalni», tymczasem granica
normy czasem się zaciera...
Daniel Klusek, Gwiżdże mają urodziny. Będzie „Cudak”. Głos
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MATRIOSHKA & CIE to trupa, która burzy
granice, by poruszać tematy niezbędne
i głęboko ludzkie. Celem zespołu jest
pobudzenie
emocji
poprzez
krytykę
społeczną, często dzięki ironii i poezji. W
poszukiwaniu publiczności, wszędzie gdzie
można grać, MATRIOSHKA & COMPAGNIE
proponuje teatr zaangażowany dotyczący
wszelkich mniejszości.
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