
Niepokojąco rośnie w ostatnich  latach  liczba  zachowań,  które  w większości  znane
od  stuleci,  mają  powtarzalny  charakter  i  przypominają  uzależnienie  od  substancji
psychoaktywnych.  Nauka  opisuje  je  jako  "nałogi  behawioralne",  wymieniając  katalog
problemów z hazardem,  nadużywaniem nowych  technologii,  kompulsywnym kupowaniem
lub nieustannymi ćwiczeniami fizycznymi, często połączonymi z zaburzeniami odżywiania.
Lista naszych natręctw jest długa, ale wśród nich nadal na pierwszym miejscu tradycyjnie są
alkohol, narkotyki, dopalacze i leki.

W  niedzielne  południe  wybrałem  się  do  Młodzieżowego  Centrum  Kultury
w Gostyninie,  prowadzonego z rozmachem przez panią dyrektor Aleksandrę Milczarek,  na
spektakl AIM – Akademii Inicjatyw Młodzieżowych: DRUGS FILES. Premierę zapowiadano
jako „opowiadanie prostej  historii  powtarzającej się w sytuacjach uzależnienia,  podanej w
sposób nietypowy (…) z fantazyjnymi wizjami – bez ściemy”. I rzeczywiście, wypełnionej po
brzegi  widowni  pokazano  kolejne  wizje,  zaczerpnięte  z  codziennego  doświadczenia
terapeutów. Krok po kroku, poczynając od nudy i odrzucenia przez środowisko rówieśnicze,
chcąc imponować innym i zapomnieć o niepowodzeniach w nauce lub miłości, młody bohater
toczy wewnętrzną walkę, przegrywając swoją przyszłość w zetknięciu z dilerem narkotyków i
stojącym  za  nim  przemysłem.  Motyw  znany,  wydawałoby  się  ograny  i  powracający  w
scenicznych próbach połączenia profilaktyki i sztuki.
Ostrożnie  podchodzę  do  podobnych  inicjatyw.  Najczęściej  boję  się  uspokojenia,  że
teatr, szkoła i  klub  zastąpią  rodzinną  rozmowę,  w której  alkoholizm dorosłych  jest  takim
samym tabu jak ćpanie dzieci i młodzieży. W tym wypadku może stać się inaczej. Słyszałem
to w urywanych  wymianach zdań zaraz po spektaklu  oraz podczas  projekcji  filmu,  gdzie
aktorzy mówili o problemie, który przedstawiają, a nie o fantazyjnej bajce, w której zagrali.
Autentyczność wypowiedzi dopełniła wrażenia sceniczne, gdzie „prostą historię”, nie tylko
zagrano  głosem,  gestem,  kostiumem,  scenografią,  ale  przede  wszystkim  ekspresyjnie
zatańczono. Psychodelicznie. Przedśmiertnie.
Gostyniński projekt przygotowywało wiele osób, które, kłaniając się po występie,  słyszały
gromkie „dziękujemy”. Warto wymienić ich z imienia i nazwiska. Za realizację autorskiego
pomysłu  odpowiadał  osobiście  Tomasz  Balcerzak,  któremu asystowała  Anita  Stachowska.
Całość  konsultowali  merytorycznie  oraz  artystycznie  Dariusz  Paprocki  i  Giovanny
Castelanoss.  Doskonałe  układy  choreograficzne  wymyśliła  i  wypracowała  Joanna  Teśla.
Scenografię zbudował reżyser z pomocą Moniki i Krzysztofa Migdalskich, którzy razem z
Jolantą  Balcerzak  (prezes  AIM),  Moniką  Del  Chierico  i  Beatą  Chojnacką  przygotowali
niespotykaną  w  teatrze  amatorskim  liczbę  kostiumów  i  rekwizytów,  czasami  bardzo
oryginalnych.  Świecili:  Piotr  Wiśniewski  i  Maciej  Śniechowski.  Ponad wszystkim zagrała
jednak muzyka  Macieja  Milczarka,  wykonana  przez  kompozytora  na  żywo  z  udziałem
Waldemara Pilichowicza i  Marcina Osmolaka.  Bardzo dobre wrażenie pozostawiały sceny
zbiorowe,  ale  na  ich  tle  nie  można  zapomnieć  o  głównych  rolach:  Bartłomieja
Włodarzewskiego  i  Róży  Kaszewskiej  oraz  popisowych  kreacjach  Pauli  Kaszewskiej,
przedstawiającej  uzależnienie  i  Adama  Migdalskiego  jako  krawca.
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