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Każda lalka jest inna, ręcznie wykonana. Tworzy wokół 

siebie tajemniczą i niepowtarzalną aurę. Im dłużej na nią 

patrzymy, tym mocniej przyciąga nas do siebie. Tą dziwną 

energią, która nie wiadomo skąd pochodzi, a przenika 

każdą cząstkę ciała i duszy na wskroś.  Aż w końcu nie 

wiadomo, czy jesteśmy we własnym świecie, lalki albo 

kogoś, kto ją stworzył. Skąd ta energia? -postanawiamy 

sprawdzić. 

Galeria Ruda Mysza znajduje się w Kątach 
Wrocławskich. O swojej twórczości opowiada Pani 
Hanna Jurowska-Kępa, autorka i wykonawczyni lalek. 





Przyciągają ich oczy, wyraz twarzy, emocje. 
Te lalki wprowadzają nas do dziwnego 
świata. 

Wśród wielu istnień, pośród ludzi, roślin, 
zwierząt moje lalki znalazły sobie na tej 
Ziemi swoje miejsce.

Gdy na nie patrzymy czuć niepokój, 
strach, ale i ciepło pomieszane z 
tęsknotą. Można pokochać  to miejsce. 

Można odnieść wrażenie, że wiedzą 
o nas wszystko, słuchają. 

Daję im kawałek swojej duszy. Mają mój 
niepokój, moje przekonania, ekscytacje. 
Spędzam z nimi dużo czasu. Lepię, maluję, 
zaglądam w oczy, poprawiam. Każda z 
nich nosi moje cechy. Są moimi emocjami. 

Opowiadają moje życie.
Lalce można powierzyć każdą tajemnicę 
i mieć pewność, że nie wygada! Ja nigdy 
nie jestem sama, mam swoich słuchaczy.

BPC GROUP POLAND HANNA JUROWSKA-KĘPA
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WARTO ŻYĆ 
PIĘKNIE!

Hanna Jurowska-Kępa
Autorka Lalek

Czasem w bezsenne grafitu noce
Usłyszę szelest,bezgłośny chór
Odrzucam Jaśka ,porzucam koce
Do drzwi się cisnę
Staję jak mur

A to moje Papierówki
Anioły, konie ,lalek główki
Wykrzywione, wytrzeszczone
Domu skradły mi przedsionek. 
Szur, szur w A-dur

Może po miłość przychodzą do mnie
W głowach ich siedzi gazet ze sto 
Może o duszę chcą się upomnieć
Zapłakać głośno wilgotną łzą...

Ach te moje Papierówki
Anioły, konie, lalek główki
Wykrzywione, wytrzeszczone
Serca skradły mi przedsionek. 
Szur, szur w A-dur
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Lalkom przypisywano 
moce i do dziś wielu ludzi 
tak sądzi. Nie ja.

Lalki posiadają własne życie.

Lalka jako taka, jest małym teatrem. Przypo-
mina nas, budzi emocje. Przyglądamy jej się 
jak drugiemu. 

Wielka moc przyciągania przez lalki zaczę-
ła się dla mnie, gdy byłam przedszkolakiem. 
Mijaliśmy w drodze do przedszkola lokal KLI-
NIKA LALEK z przylepionymi do szyby twa-
rzyczkami uszkodzonych laleczek. Zostało to 
we mnie na zawsze. Pamiętam ich wyczekują-
ce oczy, rączki wyciągnięte po pomoc. Wytłu-
maczono mi, że jest to miejsce, gdzie lalki się „ 
leczy”. Tak, jak nas...

Lilu - Jamniczek 

Praca z okazji 
Święta Dyni

Przez wiele lat wykonywałam figurki z masy 
solnej - Anioły z Duszą (anioły z papieru też 
tak nazywam). Kupujący często zadawali mi 
to pytanie - Dlaczego z Duszą? Na pewno 
brzmi bardziej intrygująco, zahaczająco. No i 
to początek nowej historii...

W Meksyku (wyspa Isla De Las Muńecas) po-
wstało legendarne miejsce z ok. 1000 lalek. 
Przed laty zamieszkał w opustoszałym niegdyś 
miejscu Julian Santana Barrera. Pewnego razu 
utopiła się tam dziewczynka. Julian nie zdołał 
jej uratować. Podobno w tym samym miejscu 
następnego dnia z wody wyłoniła się lalka. 
Mężczyzna zawiesił ją na drzewie. Twierdził, 
że tych lalek wynurzających się wody pojawia-
ło się więcej. Obsesja zawieszania lalek trwa-
ła u niego przez 50 lat. Julian Santana Barrera 
zmarł 20 lat temu. Podobno utopił się w tym 
samym upiornym miejscu.

Wyspa Lalek stanowi od tego czasu atrakcję 
turystyczną. Przyciąga magią i niepokojącym 
widokiem brudnych, rozczochranych figurek. 
Po wielu turystach zostaje pamiątka w postaci 
kolejnej laleczki.
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Wartość lalki zależy od wielu 
czynników.

Kultury, religii i zwyczajów, wśród których 
dorastamy. Prehistoryczna lalka czy figurka 
miała chronić człowieka przed złymi mocami. 
W czasach rzymskich tworzono tzw. Lararium 
- wydzielone miejsce (kapliczka), w którym je 
umieszczano.

Pierwsze lalki dla dziewczynek (XVI w) robio-
no z gliny, drewna. Te miały za zadanie uspo-
koić, zabawić i pewnie zastąpić zajętego czymś 
rodzica. Miały więc wartość emocjonalną.
Lalki przez lata udoskonalano, upiększano. 
Były lalki szmaciane, z papieru mache (masy 
papierowej, którą wypełniana była forma), z 
miękkim tułowiem.

Później pojawiły się porcelanowe i biskwitowe 
(nieco tańszy od porcelany materiał wypalany 
w niższej temperaturze) ze szklanymi, tak-
że ruchomymi oczkami. Produkowano także 
skromne lalki celuloidowe (w Polsce w latach 
PRL). W trudnych czasach najskromniejsza 
gałgankowa lala potrafiła być obdarzana wiel-

kim uczuciem. Być tą jedyną, najważniejszą. 
Lalka-przytulanka to najlepsze dla dziecka to-
warzystwo na dobranoc.

Lalka uczy dziecko ról społecznych (zabawa 
w rodzinę, przygotowywanie posiłków), opie-
kuńczości, empatii. Wzbudza różne emocje - 
zabawa w teatrzyk to jedno z pierwszych prze-
żyć artystycznych. Lalki to także dekoracja 

Królowa Kier 

Inspiracja filmem Alicja w Krainie Czarów. 
Kocham tę apodyktyczną postać! Wsadziłam 
w jej ręce kota, którego chciała się pozbyć... W 
jej otoczeniu Kot Co Przebywa Na Dworze i 
Lucek Co Ma Złote Oczy.
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łóżek (teraz rzadziej). Lalki te sygnowane są 
dumą kolekcjonerów oprócz pokaźnej war-
tości finansowej. Zachęcam do odwiedzenia 
niezwykłego Muzeum Zabawek w Karpaczu 
założonego przez dwóch wielbicieli lalek: 
Henryka Tomaszewskiego i jego przyjaciela 
(Teatr Pantomimy we Wrocławiu).

W Tajlandii istnieje kult lalki związany z prze-
konaniami buddyjskimi. Podobno lalce prze-
kazać można duszę człowieka wraz z wybraną 
płcią i innymi cechami. Ofiaruje się imita-
cję życia („Boskie dzieci”). Myślę, że to także 
swoista moda i snobizm. Są lalki dla bogaczy 
i biednych.

Czemu nie ujednolicona, skromna figurka, 
która ukoi ból niemocy czy straty. Nie jestem 

Azja Jest Blisko  

Uwiecznienie 
cudownej 
uśmiechniętej 
suczki bliskiej mi 
osoby. Przekorny 
tytuł - imię psa 
to AZJA.

w szoku, nie potępiam - przyglądam się z cie-
kawością jak fenomenowi, wyjątkowemu zja-
wisku. Bardzo dalekiemu ode mnie.

Najmłodszymi animatorami 
lalek są oczywiście dzieci. 

Lalka jest nierozłącznym elementem ich za-
baw. Dziecko, twórcą nowych światów. Lalce 
robi się fryzurę, myje, karmi, przewija. Na lal-
kę się czasem krzyczy i nią rzuca. Często jej 
miejsce zajmuje inny, nowszy model. Już w 
starożytności lalki miały, oprócz chronienia 
przed złymi mocami, rolę zabawiania i intry-
gowania widza.

Człowiek w teatrze lalek ma pozycję twórczą, 
ale wtórną, bo na pierwszym planie jest lalka. 
Aktor przekazuje jej cząstkę swojej duszy. Lal-
ka jest rzeźbą w ruchu w pięknej oprawie sce-
nografii, muzyki, światła i dramaturgii. Dlate-
go teatr lalek spełnia swoje zadanie - nauczyć 
dziecko umowności w sztuce. Zaproponować 
pewne konwencje.
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Jedna z moich pierwszych 
lalek miała na imię Bambinko. 
Przypominała dzidziusia. 

Była też ulubiona szmacianka Józka. Wspomi-
nam swój zachwyt prawdziwą krakowianką. 
Miała czarny wyszywany serdaczek z aksami-
tu, zielone, połyskliwe korale i lśniące warko-
cze. Znalazłam ją pod choinką. 

Wielkie wrażenie zrobiła na mnie dobranocka 
JACEK I AGATKA. Dwie ręce w czarnych rę-
kawiczkach i dwie główki nasadzone na palce 
wskazujące (pomalowane piłeczki pingpongo-
we?).    A ten głos Pani Zofii Raciborskiej! Do-
nośny, lekko schrypnięty. Pamiętam „szycie” 
ubranek dla ukochanych lalek. 

Hania - Sen O Przyszłości.
 
Kołnierzyk i kokarda to atrybuty moich wczesnych lat szkolnych. 
Z perspektywy lat ulżyłam sobie w tym autoportrecie stosując gazetową 
(nieco podartą) ozdobę włosów (już czerwonych), wiszący niedbale guziczek, 
teatralny makijaż i ... obnażenie dziecięcych piersi. Bunt?

Razem z przyjaciółką i sąsiadką Gosią wyci-
nałyśmy ze skarpetek lub czasem potrzebnych 
jeszcze rękawiczek niezbędne elementy. Była 
potem draka. Najbardziej jednak pamiętam te 
niekompletne z Kliniki Lalek i te z Wrocław-
skiego Teatru Lalek, dokąd zabierali mnie ro-
dzice na przedstawienia. 

Moją wielką miłością są stare lalki z sygnatur-
ką na szyi. Te z porcelany i papieru mache. Ich 
twarze mają w sobie tajemnicę nie do wytłu-
maczenia. Chcą mojej uwagi. Dlatego lubię je 
uwieczniać (inspiracje z targów staroci). Po-
między nimi jest specyficzny klimat, wyczu-
walny jakiś mały dramat. Zwłaszcza w tych 
poturbowanych przez czas.  Są piękne w swym 
niemym wyrazie!
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Uwielbiam robić coś z niczego! 

Kocham to, co podręczne i dostępne w każdej 
prawie sytuacji. Z tego też powodu kocham 
akwarele, mąkę i papier. A jaki aspekt ekolo-
giczny! 

Kilka lat temu we wrześniu, przebywałam w 
Solcu k/Buska na zabiegach rehabilitacyjnych. 
Wynajmowałam mały pokój w pensjonacie. 
Pustki. Nuda. Choć bardzo przydatna. Prze-
czytałam książkę z bagażu podręcznego, wpi-
sywałam codziennie kilka linijek do dzien-
niczka wrażeń. 

W małym sklepie ogrodniczym kupiłam ce-
bulki krokusów, które posadziłam obok pen-
sjonatu (tak się rozprzestrzeniam). Wpadło 
mi do głowy, aby przemiłym gospodarzom 
zostawić jakąś pamiątkę po sobie. Miałam w 
torbie farby, ale pejzaże i kwiaty to nie moja 
specjalność. Zaś szkice i impresje na pomię-
tym papierze nie nadawały się do powieszenia. 
Na stoliku leżała przeczytana Gazeta Wybor-
cza, w toalecie rolka po papierze toaletowym. 
W sklepie na dole mąka! Jedynym moim 

Chłopiec Który 
Chwycił za Grzywę  

Postać chłopca, która 
bywa tematem moich 
prac. Inspiracją - 
mój brat, obrazy 
Nussbauma, także stare 
zdjęcia. Tu, nawiązanie 
do Olgi Tokarczuk - 
uchwycenie czegoś we 
właściwym momencie 
(Kairos).

Jej Wysokość Obuwie

Buty inspirowane 
arcydziełami 
dawnych szewskich 
rzemieślników.          
But ma dla mnie 
szczególną rangę - 
posiada widoczny 
„odcisk” człowieka.

Papierówki 

Tytuł przekorny. 
Wczesne jabłka 
określone tą 
nazwą zgrabnie 
się splatają z 
wyrobami z papieru.
Praca wiosenna . 
Oczekiwanie
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zmartwieniem było, że zabrudzę ten schludny 
pokoik. No i obawa czy praca zdąży wyschnąć. 
Powstał nieduży rudowłosy i wytrzeszczony 
„Anioł z Duszą”. Akwarele się przydały, a Ga-
zeta Wyborcza znowu dostała drugie życie.

Najczęściej robię formę z tektury. Jakoś mi z 
nią po drodze. Czasem wspomagam się dru-
tem, choć dla moich stawów to duże wyzwa-
nie. W związku z tym moje prace nie są po-
kaźnych rozmiarów. Używam zwykle szarego 
papieru gazetowego. Czasem papieru toaleto-
wego. Przygotowuję klej z mąki i wody. Bardzo 
cierpliwie oklejam pracę paskami papieru. Jest 
to żmudne, gdyż tych warstw musi być kilka. 
Muszą schnąć. Na warstwy papieru nakła-
dam masę papierową i znowu schnięcie. Czę-
sto rzeźbię jeszcze w papierze, aby osiągnąć 
oczekiwany kształt. Potem wygładzanie (jeśli 
potrzebne). Wreszcie malowanie, co kocham 
najbardziej. W końcu patrzymy sobie w oczy!

Średniej wielkości pracę robię ok. dwóch tygo-
dni. Te większe ok. miesiąca i więcej. Czasem 
stosuję up-cycling i jako formę czy podstawę 
wykorzystuję znienawidzony plastik.

Być Z Papieru Być 
Bezpiecznym.

Czasem dobrze byłoby 
zamienić się w papierową 
Lalkę. Skryć w jej statycznej 
postaci przed krzykliwym, 
nieprzewidywalnym 
światem.

Ciao!

Tytuł z podwójnym 
znaczeniem. Żegnam moją 
Kotkę Tosię i żegnam kilka 
plastikowych elementów, 
które wsadziłam pod papier.
Usteczka z wizerunkiem 
Mony Lizy przykleiły się 
przypadkowo i dodały wyrazu.

Anioł z Duszą. 

Tak nazywam 
wszystkie anioły, 
które prze lata 
robiłam. 
Ta dusza jest, gratis!
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Spełnienia nie doświadczyłam. 
Ten stan niech łaskawie trwa! 

Jestem w miłym miejscu. Moi kochani Rodzice 
wymarzyli sobie dla mnie przyszłość malarską 
przypieczętowaną takimi studiami. Były wcze-
sne zajęcia w ogniskach plastycznych, pry-
watne lekcje, a ja...skręcałam w różne strony. 
Między innymi w stronę teatru. Jako animator 
teatru małych form zaczęłam pierwszą pracę.

Szybko jednak założyłam firmę z ręcznie ma-
lowanymi papeteriami, która prosperowała w 
tych trudnych ekonomicznie czasach 10 lat! 
Już mąż, już pierwsze dziecko. Przy drugim 
zlikwidowałam firmę - sklepy papiernicze 
zapełniły się już towarem. Mąż kochany, ko-
chający, lecz...zaborczy. Szczęśliwy, gdy mnie 
widział w domowej klatce. Czasem, jak zma-
lowałam jakiś obraz pokiwał głową, ale zwykle 
nazywał to marnowaniem czasu - w końcu nie 
było z tego pieniędzy! 

W ogóle sztukę, włączając w to teatr i kino, 
wyzywał od najgorszych. Jazzował jednak 
fajnie na pianinie. Czasem podziwiam siebie, 

Niebieski Chłopak 

Popiersie z aluminiowym garnkiem na 
głowie, to inspiracja postacią artysty z czasów 
wojny (kolejnego teatru ludzkości), ale także 
ukochanym Tatą – Florianem, więźniem obozu. 
Trzeba było ten ciężar przerwać, włożyć zamiast 
pasiaka marynarską koszulkę, upudrować 
policzki, pociągnąć chagallowsko usta.

że udało mi się wyrwać na kurs tkactwa na 
wrocławskich Jatkach! Bardzo trudne dla nas 
finansowo lata 90-te sprawiły, że zrezygnowa-
łam z siebie na korzyść małego sklepiku dla 
zwierząt (mąż weterynarz już na prywatnej 
praktyce). Klienci bardzo mili, ale więcej roz-
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mów niż pieniędzy. Moja dusza przez kilka lat 
łkała. Tłumione emocje odcisnęły się na zdro-
wiu. Obojga.

Któregoś dnia wpadła mi w ręce książeczka 
moich dzieci o ludowych figurkach z masy 
solnej. Olśnienie! Jaka prostota! Mam to pod 
ręką i frajda dla dzieci. W pewien kwietnio-
wy, gorący dzień mąż miał wylew i odszedł 
do innego świata. Pomimo bardzo trudne-
go czasu (prowadziłam sklep jeszcze 10 lat i 
sprzedałam 1000 lub więcej Aniołów Z Du-
szą), który przeszłam wraz z córkami wiem, że 
mój rozdział SZTUKA znowu zaczął się pisać. 
Otworzyłam przy domu małą galerię RUDA 
MYSZA (marzenie od lat), która z krótkim 
antraktem, żyje do dziś. Mój azyl, moja pasja.

Wrażliwość to taki gratis do 
natury, który z jednej strony 
życie upiększa, a z drugiej 
naraża na emocjonalne 
skoki.

Arlekin 
Ten Od Kolombiny.

Nawiązanie do 
teatru (komedii 
XVII w.) dellarte.

Moja wrażliwość budzi się ze mną i zasypia 
w mojej poduszce.Obserwując innych, widzę 
jak różnie reagujemy, jak inaczej postrzega-
my te same zjawiska. Osoby wrażliwe często 
cierpią za miliony, dzielą włos na czworo. 
Podchodzą do życia ostrożniej, ale z wielką 
czułością.

Wiem, jak to jest natknąć się na przejechane-
go kota czy martwego ptaka. Tłumaczyć ko-
muś cierpienie kury. Przetrawianie informa-
cji powoduje często nieadekwatne bóle głowy, 
bicie serca. 

Czasem wydaje mi się, że moje łzy są tuż pod 
powieką, bo wyciekają niekontrolowane po 
usłyszeniu muzyki. Odczuwam także nie-
zwykłe podniecenie w obcowaniu ze sztuką 
plastyczną niektórych twórców.
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Te działania powiązane są jednak z wielkimi 
emocjami, często smutkiem... Martwię się de-
strukcją jakiej dopuszczają się ci mniej świa-
domi czy źli. W miejscach, które mają kojarzyć 
się z pięknem!

Moje myśli siedzą często w spotykanych sta-
rych ludziach. Bezbronnych, skaleczonych 
przez życie. Przemijanie - to utkwiło w mojej 
głowie już we wczesnej młodości. Czuję jed-
nak, że wrażliwość, ta kontrowersyjna cecha, 
czyni mnie żyjącą bardziej, skierowaną na ko-
goś drugiego. To wszystko wpływa na koloryt 
życia.

Koko Chanel 
Kurka Domowa

Żartobliwa Lalka 
(aniołek, kandelabr?) 
Tak często chcą nas 
widzieć panowie 
- wielofunkcyjnie. 
Fundujemy więc 
z rosołem „swój 
niedzielny biust” 
(piosenka Marii 
Peszek - ROSÓŁ)

Moim hasłem przewodnim od 
lat jest WARTO ŻYĆ PIĘKNIE!

Taka idea do tworzenia piękna ogólnie poję-
tego pojawiła się po kilku latach mieszkania 
w Kątach Wrocławskich. 

Mieć wpływ na swoje otoczenie, to bonus 
jaki przydarzył mi się tutaj. To moje inicja-
tywy związane z działaniami społecznymi na 
rzecz miasta - tworzenie zielonych klombów, 
coroczne akcje sadzenia krokusów, zorgani-
zowanie pleneru rzeźbiarskiego (oczywiście 
przy aprobacie władz). 
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Wspaniale rozpoznać pasję 
i zakolegować się z nią we 
wczesnej młodości. 

Jednak dojrzewając, nie każdy z nas przyjrzy 
się jej dokładniej. Jeśli mamy szczęście, to 
ktoś z dorosłych poświęci uwagę naszym za-
interesowaniom, pogłębi zdolności. Często z 
uzdolnień po prostu wyrastamy. Zdarza się, że 
praca jest naszą pasją. Wtedy jesteśmy szczę-
ściarzami...chyba, że zmieni się to w pracoho-
lizm.

Moją pasją jest sztuka. W bardzo szerokim za-
kresie. I to czasem przynosi cierpienie! Cier-
pienie twórcy i odbiorcy. Kocham literaturę, 
kocham wszelkie odmiany sztuki w plastyce, 
kocham film, teatr, muzykę. A sport! A zieleń! 
Przy muzyce (bardzo różnej - głownie jazz) 
maluję, robię papierowe rzeźby.

Często jednak, czytając w najlepsze książkę, 
miewam dylematy. Czy jeszcze mam czas na 
czytanie, bo w głowie rodzi się właśnie jakiś 
zarys akwareli. 

Słucham Trójki

Słucham Radia Nowy Świat. To skreślenie 
jest ważne, bo ilustruje nasze czasy i moje 
sympatie. Dużym dla mnie przeżyciem było 
polityczne zniszczenie wspaniałej audycji.

Film czy teatr - zdarza się, że trzeba wybrać 
choć każda z propozycji ma wyjątkową war-
tość. 

Sztukę kocham zachłannie choć niebezkry-
tycznie! Wpadam w ekscytacje czasem parę 
razy dziennie.
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Przytulona do pasji czuję mocne 
bicie serca.

Przemiłą wolność, ale i w przypadku tworze-
nia, wiele wątpliwości. Rozpoznaję to najbar-
dziej, gdy przychodzi dzień „krzątactwa”, czyli 
odgruzowania domu. Owszem, zabieram się 
czasem do domowych prac z zapałem, ale 
końcówka jest zawsze taka sama - czuję zmę-
czenie, ale i pustkę. Czuję się nieprzyjemnie 
przygnieciona. Brak jakiejkolwiek satysfakcji.

Kot Czesław 

Postać z Alicji w Krainie Czarów, czyli kot z 
Cheshire (kot – Dziwak). Nie dał sobie ściąć 
głowy przez Królową Kier - u mnie zasłużył 
na mundur!

Twórczość kojarzy mi się z 
wulkanem, którego wnętrze 
buzuje i wreszcie wylewa 
gorącą lawą.

Twórczość zależy od naszej wrażliwości, od 
zdolności, od czasu jakim dysponujemy.

To zespół procesów i działań, które owocują 
dziełem. Ten twór powstający w ekstazie nie-
rzadko okazuje się taki sobie. Macany, ogląda-
ny przez świat, często zalega, jak zastygła lawa, 
by po latach przyjrzano mu się powtórnie. 
Albo i nie!

„Czyj gest sprawił, że błysły gwiazdy
Kto zasiał ziarno, którego owocem 
człowiek” 

Prof. Andrzej Strumiłło
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Tworzy się głównie dla siebie. 

To stan umysłu, który jak tyran każe wziąć pa-
pier, glinę, kamień, ptasie piórko i w tym mo-
mencie zobaczyć je w innym kontekście. Ini-
cjować je, powoływać do nowego życia choć 
tylu innych robiło to już przecież przed nami. 
Czy więc warto? Twórca jest skazany! Przez 
swą wrażliwość i możliwości jest czujny, uważ-
ny. Ciągle gotowy.

Twórcę cechują zmienne nastroje. Frustra-
cje następują nie tylko w procesie twórczym. 
Twórczość nie lubi niewoli, zadławiania. Nikt 
drugi nie może zabierać przestrzeni. 

Madam Tutli Putli

Inspiracja animacją o podobnym tytule 
(Madame Tutli Putli). Bardzo osobiście 
przeżyłam ten film - wiele podobieństw z 
bohaterką. Pierwowzór dramatyczny - Panna 
Tutli Putli – St. I. Witkiewicz.

„Mogę minąć kamień, nie zauważając 
go. Jeśli jednak go dostrzegę i kopnę, jego 
status egzystencjalny gwałtownie się 
zmieni. To nie jest już anonimowe „coś”. 
To obiekt, który stracił anonimowość. 
Takie obiekty prowokują, czekają by ożyć 
naprawdę w polu naszej uwagi” 

Jolanta Brach-Czaina 
„Szczeliny istnienia”

„Zaroił się pszczeli rój
Zaroił w mojej głowie
Mam głowę pełną miodu” 

Josef Śkvoreck

Człowiek twórczy jest trudnym partnerem. 
Jest egocentryczny, często narcystyczny. Po-
trzebuje adoracji.
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Czy życie to teatr?

„Teatr to dziwny, teatr jedyny
W nim przedstawienie wiecznie trwa
Pogromcy zwierząt i arlekiny
Gdzie sens, gdzie treść czort jeden zna” 

Marek Grechuta

Pojawiamy się na świecie z pewnym bagażem 
darowanym przez przodków. Wszyscy mamy 
miłe, okrągłe buziaki, ciekawe świata oczy, 
otwartą na dźwięki muszelkę ucha. Małe rącz-
ki są gotowe kochać wszystkich ludzi. Kiedy 
staniemy na nogi, kiedy nasze usta gotowe są 
wyrzucić słowa, podnosi się kurtyna - wycho-
dzimy do świata.

Nasze życie, choć teatrem nie jest, bardzo się 
z nim kojarzy. Przecież to człowiek naśladując 
swoje życie wszedł na scenę i zaczął je opowia-
dać. Werbalnie, mimicznie, za pomocą lalek, 
cienia, muzyki.

W naszym życiu, podobnie jak w drama-
cie (rozumianym jako akcja), doświadcza-
my smutku i szczęścia. Tyle, że my płaczemy 
prawdziwymi łzami, a w teatrze nie jest to do-
brze widziane. Tadeusz Kantor twierdził, że to 
krok do szaleństwa i utrata wszelkiej kontroli.

My również w życiu otrzymujemy mnóstwo 
rekwizytów i szkoda, że pistolety i noże nie 
są z papieru mache. Żałuje, że baraki z II-ej 
wojny światowej nie mogły być kartonowymi 
pudłami, a ofiary szmacianymi kukłami. 

Lucek - Kot Co Przebywa 
Na Dworze

Splot słów o różnym 
znaczeniu. Koty zwykle 
przebywają na powietrzu, 
a ten wytwornie ubrany... 
może na dworze królewskim? 
Mój dawny Lucek na to w 
pełni zasłużył. Oczekiwanie

Ten Czy Inny Beret - 
Wolność Jest W Nas. 

Dotyczy braku tolerancji, 
w tym rasizmu, LGBT, 
innych ograniczeń. 
Ta wolność nie może 
jednak ranić kogoś 
drugiego.
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Udajemy, żeby nam się udawało. Manipuluje-
my, bo chcemy coś osiągnąć.Tak wcielamy się 
w role, ale tkwimy w nich latami, choć są czę-
sto nieudane.

Tym co lubię w podobieństwach do teatru jest 
dekorowanie domu w nieco teatralnym stylu, 
różowienie policzków i posługiwanie się ko-
munikatywnym językiem. W tym życiowym 
cyrku czy teatrze swoją rolę chciałabym ode-
grać przyzwoicie i ciekawie. A kiedy kurtyna 
dotknie desek po raz ostatni i publiczność bę-
dzie domagała się bisu 

Tośka W Kiecce, 
Że Mucha Nie Siada! 

Wspomnienie ukochanej kotki Tosi. Ciągle w 
moich myślach piękna, gotowa do występu.

„Mnie już wtedy nie będzie” 
Agnieszka Osiecka.
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