Łukasz Zaleski ukończył krakowską
PWST. Był asystentem reżyserki Lies Pau‑
wels, która w 2010 w toruńskim Teatrze
im. W. Horzycy przygotowała przedsta‑
wienie (według własnego tekstu) „Cari‑
tas. Dwie minuty ciszy”. W Kaliszu współ‑
pracował z Maciejem Podstawnym przy
„Gwałtu, co się dzieje” (2011), w którym
wystąpił również w roli Kaspra, i przy
„Przełamując fale” (2012), a także przy
„Ocaleniu” w poznańskim Teatrze Pol‑
skim. W 2013 w krakowskiej PWST zre‑
alizował „Przekleństwa niewinności” wg
Jeffreya Eugenidesa, a „Błękitny ptak”
jest jego debiutem w teatrze repertuaro‑
wym.

Maurice Maeterlinck (1862‑1949), wybitny pisarz belgijski, laureat literackiej Nagro‑
dy Nobla (1911), zasłynął w teatrze jako mistrz w przedstawianiu życia wewnętrznego,
doskonale budujący na scenie nastrój i atmosferę oddające stan postaci, posługujący
się „rytmami i wibracjami pozasłownymi”.
Twórcy kaliskiego przedstawienia – Łukasz Zaleski, reżyser i Maciej Podstawny, autor
dramaturgicznego opracowania tekstu – mówią o swojej pracy: „Błękitny ptak” zabie‑
ra nas w podróż przez świat dziecięcych nadziei i lęków, podejmując trud opisania
i poukładania fragmentów uczuć, marzeń i sensów. Próbujemy uchylić drzwi do rze‑
czywistości ukrytej poza codziennością, poza granicą tego, co widzialne i dotykalne.
Świat „Błękitnego ptaka” to skomplikowana, delikatna kraina szczęścia i duszy (twórcy
przedstawienia zakładają bowiem, że człowiek ma duszę), w której natura, pospolite
przedmioty, pokarmy, światło, noc, czas – ożywają i towarzyszą dwojgu rodzeństwa
w podróży do źródeł szczęścia i wiedzy. Brat i siostra rozpoczynają swoją fantastyczną
podróż w noc po śmierci małego braciszka, by z wolna oswoić poczucie straty i prze‑
mijania. Świat Maeterlincka to miejsce kompletne, niejednoznaczne, również niebez‑
pieczne. Spójrzmy nań oczami dziecka i odkryjmy nieoczywiste piękno i pouczający
strach – ukryte, mówiąc słowami Ingmara Bergmana, „między owsianką a metafizyką”.
Przedstawienie adresowane jest do dzieci i dorosłych.

Maciej Podstawny jest reżyserem i dra‑
maturgiem, debiutował jako asystent Pe‑
tra Zelenki, Pawła Miśkiewicza oraz Kry‑
stiana Lupy. Współpracował z Teatrem
Dramatycznym w Warszawie, gdzie re‑
żyserował „Don Kiszota” Mateusza Pa‑
kuły wg powieści Miguela de Cervan‑
tesa (2010) oraz „Krety i rajskie ptaki”
na podstawie twórczości Tadeusza Ró‑
żewicza (2011). W sezonie 2011/2012
w kaliskim teatrze reżyserował „Gwałtu,
co się dzieje” wg komedii Aleksandra
Fredry, a w następnym sezonie „Przeła‑
mując fale”, za które został wyróżniony
prestiżową nagrodą za reżyserię na te‑
gorocznym 4. Koszalińskim Festiwalu
Młodych m‑teatr. Ostatnio w poznań‑
skim Teatrze Polskim wystawił Ocalenie
wg tekstów Maksima Gorkiego i Andrie‑
ja Tarkowskiego. W przedstawieniu „Błę‑
kitnego ptaka” zajął się dramaturgicz‑
nym opracowaniem tekstu.
Mirek Kaczmarek jest najbardziej ce‑
nionym scenografem młodego pokole‑
nia. Opracował projekty scenograficzne
do przedstawień czołowych reżyserów:

Jana Klaty, Wiktora Rubina, Mai Kleczew‑
skiej, Barbary Wysockiej, Piotra Krusz‑
czyńskiego, Marcina Libera, za które
otrzymał prestiżowe nagrody na festiwa‑
lach teatralnych. W sumie stworzył pro‑
jekty scenograficzne, kostiumy i oprawę
multimedialną do ponad osiemdziesięciu
przedstawień. W 2012 był nominowany
do Paszportu Polityki za „uprawianie za‑
awansowanej sztuki widzenia i myślenia
za pomocą przestrzeni i obrazów teatral‑
nych”.
Tomasz Bazan jest tancerzem i cho‑
reografem, ukończył kulturoznawstwo
na UMCS w Lublinie, odbył roczny staż
u francuskiego malarza i scenografa Je‑
ana Marco. Od roku 2004 prowadzi nie‑
zależny Teatr Maat Projekt (z siedzibą
w Centrum Kultury w Lublinie), w którym
realizuje swój własny program treningu
fizycznego i poszukiwań kulturowych.
Współpracował z Ośrodkiem Praktyk Te‑
atralnych Gardzienice, Stowarzyszeniem
Teatralnym Chorea, Inernational Theatre
Art Of Now, Compagne le Sablier, Les
Kurbas Theatre. Rezydent Art Stations Kul‑
czyk Foundation (2008).
Anna Stela jest aktorką, absolwentką kra‑
kowskiej PWST. Ukończyła także szkołę
muzyczną II st. w Krakowie (wydział wo‑
kalny), co pozwala jej zajmować się rów‑
nież muzyką sceniczną. Jest laureatką 44.
Studenckiego Festiwalu Piosenki w Kra‑
kowie, Konkursu Piosenki im. Jacka Kacz‑
marskiego w Bydgoszczy (2007) oraz Mię‑
dzynarodowego Konkursu Wokalnego
Szkół Teatralnych „Singing Mask” w Pe‑
tersburgu (2008). W seoznie 2008/2009
była stypendystką Miasta Krakowa. Jest
wokalistką zespołu Stela Squat. W roku
2012 opracowała muzykę do „Przełamu‑
jąc fale” w reżyserii Macieja Podstawnego.

