
Druga część środowych prezentacji przebiegła w odmiennej atmosferze.  Teatralnie nasyconej. 

Kompania Primavera pokazała reaktywowany drugi akt przedstawienia Madryt 03, dla którego 

punktem wyjścia była dziennikarska relacja z zamachu bombowego w madryckim metrze w 2004 

roku.. Podobnie jak w artykule, który na Dariuszu Lewandowskim wywarł niemałe wrażenie, 

spotykamy na scenie pasażerów kolejki w chwilach poprzedzająych zamach i poznajemy fragment ich 

osobistej historii, jak również pasażerów, którzy zrządzeniem przypadkowych okoliczności uniknęli 

wówczas śmierci.  

 

Pozbawione osłony kulis techniczne zaplecze sceny służy za stację metra. Dostrzegamy linię peronu, 

automat z napojami, oczekujących na ławce pasażerów. Jedną z fascynujących postaci tej historii jest 

lekarz – w tej roli świetny Jerzy Łazewski - relacjonujący nam dramatyczny tok zdarzeń swojego życia. 

Oto na jego szpitalnym dyżur karetka przywozi ciężko ranionego nożem meżczyznę, w którym doktor 

rozpoznaje swojego dawnego ogrodnika – człowieka, którego skazano na 10 lat za napaść rabunkową 

na dom lekarza, za ciężkie pobicie jego rodziny za gwałt na jego żonie. Teraz zaś, ironicznym 

zrządzeniem losu, lekarz, którego śmierci w zamachu widz się domyśla, ratować ma niejednoznacznie 

wartościowe życie swojego napastnika.  Autorem niesamowcie nośnego dla przedstawienia tekstu 

jest krakowski dziennikarz i pisarz Michał Olszewski. W komentarzach do swojej pracy przywołuje 

inspiracje miłoszowskim Campo di fiori i porażającą przypadkowością, z jaką los przynosi cierpienie 

i którą tak doskonale udało się poecie uchwycić.  

 

Historia wydarzeń z życia lekarza przeplata się na stacji metra  ze spotkaniem jednej przypadkowej 

dziewczyny i akurat czekającego na kolejkę chłopaka. Flirtują. Ich środkiem wyrazu jest taniec. Także 

i tutaj wdzięczny. Zgrabnie ograna przewieszona przez ramię dziewczyny torba, buty z ekpresyjnymi, 

zbyt długimi sznurówkami, ławka na której młodzi czekają nie oddziałuje na nas tak silnie, jak aktorski 

monodram. Proponowana przez choreografa estetyka ruchu jest bowiem o pięknie i jej atrakcyjne 

skądinąd formy nie wchodzą tu w dialog z dramatycznymi okolicznościami przedstawienia. 

 

Dariuszowi Lewandowskiemu intuicyjnie udaje się spotkać pasujące do siebie elementy, aby 

odmalować poruszający go obraz. Jak sam jednak przyznaje, choreografowanie jest trudne 

i z jego wyzwań  oglądający rzadko zdaje sobie sprawę. Przed tym wrażliwym artystą, który zarówno 

z akceptacją podchodzi do niełatwych warunków tworzenia teatru tańca w Polsce, jak i z dystansem 

traktować potrafi siebie tworzącego,  niewątpliwie pojawią się kolejne artystyczne wyzwania. 

W nowych odsłonach Kompanii Primavera chętnie oglądniemy Dariusza Lewandowskiego nie tylko 

jako tancerza, autora i nie tylko tego, który choreografuje ruch przedstawienia, ale prawdziwie 

i konsekwentnie ten ruch reżyseruje.  
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