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Glimmerdalen to najspokojniejsze miejsce w Norwegii. Czuje siÄ zapach
ÅwierkÃ³w i sosen, ktÃ³re otulajÄ oÅnieÅ¼one gÃ³ry. Tutaj znajduje siÄ
dajÄ cy wytchnienie od zgieÅku miasta OÅrodek Wypoczynkowy. Takimi
sÅowami wita nas w wiosce lokalny deweloper i wÅaÅciciel OÅrodka,
Klaus Hagen (Jacek Majok). To przypominajÄ ce spot reklamowy
zaproszenie zostaje jednak przerwane przez TonjÄ (Magdalena Bednarek)
â samozwaÅczÄ krÃ³lowÄ doliny.
O Tonji jej tata mÃ³wi, Å¼e âwypuszcza jÄ z domu rano i ma nadziejÄ,
Å¼e wrÃ³ci wieczoremâ. Mieszka z tatÄ â rolnikiem i mamÄ â

oceanografkÄ , ktÃ³ra czÄsto jest poza domem. SÄ ferie zimowe, wiÄc
Tonja wraz ze swoim ojcem chrzestnym i zarazem najlepszym przyjacielem
Gunnvaldem (Andrzej Å»ak) pracujÄ nad zbudowaniem sanek z
kierownicÄ . Marzeniem Tonji i Gunnvalda jest dojechanie sankami do
samego morza. Przy okazji Tonja Äwiczy na nartach salto w powietrzu
(takie jak robi ciotka Eir). A do tego wciÄ Å¼ Åpiewa.
Pewnego dnia, gdy testuje sanki, niechcÄ cy wjeÅ¼dÅ¼a w listonosza Finna
(Piotr KÅÃ³dka, grajÄ cy rÃ³wnieÅ¼ Nilsa i jednego z dwÃ³ch
Sanitariuszy), ktÃ³ry ma przy sobie tajemniczy list dla Gunnvalda. Od tego
momentu Tonja bÄdzie odkrywaÄ kolejne sekrety dorosÅych. Dowie siÄ,
Å¼e Anna, niegdysiejsza partnerka Gunnvalda i znana skrzypaczka, ukryÅa
przed nim istnienie ich cÃ³rki Heidi (Edyta Janusz-Ehrlich), nastÄpnie
jednak przyjechaÅa, zostawiajÄ c cÃ³rkÄ pod jego opiekÄ , by znÃ³w jÄ
odebraÄ po oÅmiu latach. Teraz Heidi ma czterdzieÅci dwa lata i od
trzydziestu lat nie miaÅa kontaktu z tatÄ . Kiedy po wypadku Gunnvald
trafia do szpitala i w panice oddaje swoje gospodarstwo cÃ³rce, ta
przyjeÅ¼dÅ¼a, uznajÄ c, Å¼e sprzeda je Hagenowi i juÅ¼ nigdy nie
bÄdzie musiaÅa mieÄ z Gunnvaldem nic wspÃ³lnego. Nie wie jednak,
Å¼e na miejscu czeka na niÄ Tonja, najlepsza przyjaciÃ³Åka âstarego
mrukaâ.
Maria Parr, autorka powieÅci Tonja z Glimmerdalen, i reÅ¼yserka Karolina
Maciejaszek proponujÄ bohaterkÄ, ktÃ³ra bÄdzie nowÄ idolkÄ
mÅodych dziewczyn (przede wszystkim, ale nie wyÅÄ cznie). Tonja jest
bezkompromisowa, peÅna wigoru, nie boi siÄ konfrontowaÄ z wÅasnymi
lÄkami, zadaje niewygodne pytania i domaga siÄ od dorosÅych, by nie
skrywali przed dzieÄmi wÅasnych uczuÄ. PrÃ³buje im przekazaÄ, Å¼e
szczeroÅÄ i umiejÄtnoÅÄ przyznania siÄ do bÅÄdÃ³w i sÅaboÅci

sÄ waÅ¼niejsze niÅ¼ duma. Gdy Gunnvald wstydzi siÄ pÅaczu, przytula
go, mÃ³wiÄ c, Å¼e âÅzy sÄ niegroÅºne, a wraz z nimi uchodzi nieco
bÃ³luâ. Daje mu do zrozumienia, Å¼e postÄ piÅ nierozsÄ dnie, nie
dzwoniÄ c do Heidi i zrzucajÄ c na cÃ³rkÄ winÄ za brak kontaktu. Gdy
Gunnvald nie potrafi dobraÄ odpowiednich sÅÃ³w i z tego powodu nie jest
w stanie zadzwoniÄ do cÃ³rki, Tonja szuka dla niego alternatywnych
sposobÃ³w wyrazu emocji. Okazuje siÄ niÄ gra na ukochanych skrzypcach.
Gdy tylko widzi problem w komunikacji, prÃ³buje go naprawiÄ â
wielokrotnie staje siÄ âwychowawczyniÄ â, a nie
âwychowankÄ â.
Brak umiejÄtnoÅci wyraÅ¼ania uczuÄ jest w spektaklu wyÅÄ cznie
mÄskim problemem, dotyczÄ cym szczegÃ³lnie âstarego mrukaâ i
Olego. Do OÅrodka przyjeÅ¼dÅ¼ajÄ dzieci w wieku lokalnej Åobuziary,
Ole (Piotr Srebrowski, grajÄ cy rÃ³wnieÅ¼ rolÄ Petera) i Brat (Kamil
Marek Kowalski, pojawiajÄ cy siÄ takÅ¼e jako drugi Sanitariusz i
Kamerzysta) wraz z mamÄ . Przy pierwszym spotkaniu caÅej trÃ³jki
agresywne zachowanie Olego prowokuje bÃ³jkÄ miÄdzy nim a TonjÄ .
ChÅopak mimo reprodukowania maczystowskich wzorcÃ³w ma
ÅwiadomoÅÄ ich krzywdzÄ cej mocy (zarÃ³wno dla siebie, jak i dla
otoczenia): po zakoÅczeniu bÃ³jki Brat pociesza Olego, ktÃ³ry Å¼aÅuje,
Å¼e zawsze, gdy chce powiedzieÄ âczeÅÄâ, ucieka siÄ do
niekontrolowanej przemocy. RodzeÅstwo zmaga siÄ z porzuceniem przez
ojca, ktÃ³ry po rozwodzie przestaÅ utrzymywaÄ z chÅopcami kontakt.
Bracia prezentujÄ dwie skrajne postawy: Brat zdecydowanie odcina siÄ od
ojca, Ole Å¼ywi silnÄ i naiwnÄ nadziejÄ, Å¼e to tylko tymczasowa
sytuacja. Obaj jednak nie potrafiÄ poradziÄ sobie z uczuciami, ktÃ³re im
towarzyszÄ , a Å¼adna osoba dorosÅa nie okazuje siÄ pomocna.

Kolejnym przykÅadem toksycznej mÄskoÅci jest Nils â lokalny
alkoholik. To jednak on powie dziewczynce, Å¼e âÅ¼adne gÅupstwo,
ktÃ³re robiÄ doroÅli, nie jest nigdy winÄ dzieci (a sam coÅ o
gÅupstwach wie, bo siedzi pijany we wtorkowe przedpoÅudnie)â i
otwiera przed dziewczynkÄ innÄ perspektywÄ patrzenia na sprawÄ
Heidi (ktÃ³rÄ do tej pory obwiniaÅa za caÅÄ sytuacjÄ) i Gunnvalda. Bo
chociaÅ¼ Tonja jest gÅÃ³wnÄ bohaterkÄ , historia de facto skupia siÄ na
relacji Gunnvalda z jego cÃ³rkÄ . MisjÄ Tonji jest tÄ wiÄÅº naprawiÄ.
Szkoda, Å¼e nie udaÅo siÄ pogÅÄbiÄ w spektaklu roli ojca Tonji.
NastÄpuje odwrÃ³cenia tradycyjnych rÃ³l: to on zostaje w domu, by
pilnowaÄ gospodarstwa i zajmowaÄ siÄ cÃ³rkÄ , podczas gdy jego
Å¼ona wyjeÅ¼dÅ¼a na wielomiesiÄczne ekspedycje naukowe. Sigurd
(Krystian WieczyÅski) nie dostaje jednak swoich piÄciu minut. Daje cÃ³rce
duÅ¼o wolnoÅci i zawsze, gdy jest taka potrzeba, zapewnia jej wsparcie,
ale nie wchodzi z niÄ w dialog, nie staje siÄ jej przyjacielem. Bardzo
interesujÄ co zostaje zbudowana postaÄ Klausa Hagena, dewelopera,
ktÃ³ry dystansuje siÄ od lokalnej spoÅecznoÅci, nie zwaÅ¼ajÄ c na jej
potrzeby, i jako jedyny w spektaklu potÄpia swobodnÄ ekspresjÄ i
zabawy dzieci. Hagen ma wywoÅywaÄ Å¼ywy odzew widowni. Jest on
przedstawiony jako bezwzglÄdny wyzyskiwacz, ktÃ³ry budzi wstrÄt przede
wszystkim swojÄ postawÄ , ale teÅ¼ nieustannym spluwanie wokÃ³Å
siebie; staje siÄ jednoznacznie negatywnym obrazem zarabiania na Å¼ycie
kosztem dobrostanu innych. Gdy Hagen jest juÅ¼ wystarczajÄ co
nielubiany, zapala papierosa, a dzieci na widowni wydajÄ odgÅosy
obrzydzenia.
Karolina Maciejaszek i scenograf PaweÅ Walicki zatroszczyli siÄ o
zaangaÅ¼owanie wyobraÅºni mÅodej widowni. Scenografia jest

syntetycznym mikroÅwiatem Glimmerdalen: Årodek sceny zajmujÄ
makiety peÅne lasÃ³w, ÅnieÅ¼nych zasp i gÃ³r, po prawej stronie
znajduje siÄ pokÃ³j w domu Gunnvalda, po lewej â Tonji i jej rodzicÃ³w.
Ta kompozycja pozwala unaoczniÄ widowni wieloÅÄ miejsc, po ktÃ³rych
przemieszczajÄ siÄ bohaterki i bohaterowie, przy okazji bawiÄ c siÄ
teatralnymi narzÄdziami. Czasem Tonja, by z kimÅ porozmawiaÄ, po
prostu kÅadzie siÄ obok miniaturowego domu tej osoby; kiedy zjeÅ¼dÅ¼a
na sankach, aktorzy i aktorki wprawiajÄ w ruch makiety przedstawiajÄ ce
krajobraz oraz liczne sanki, a scena zostaje oblana zielono-fioletowym
ÅwiatÅem i rozlega siÄ pop-rockowa muzyka, tak Å¼e mamy wraÅ¼enie,
jakbyÅmy oglÄ dali teledysk. W pewnym momencie Sally (Magdalena
Å»uliÅska, grajÄ ca rÃ³wnieÅ¼ mamÄ Tonji, Å¼onÄ Nilsa i MewÄ Geir)
âktÃ³ra wszystko widziâ zza okna swojego domku, miniaturÄ swojej
posiadÅoÅci zakÅada na gÅowÄ. Dodatkowym narzÄdziem sÄ
projekcje: nagrywane w czasie rzeczywistym telefonem i wyÅwietlane na
tylnej Åcianie sceny, imitujÄ rodzinne filmy z lat dziewiÄÄdziesiÄ tych z
charakterystycznymi znieksztaÅceniami obrazu, co pracuje na poczucie
melancholii, ale teÅ¼ beztroski kojarzÄ cej siÄ z maÅymi, odizolowanymi
od Åwiata miasteczkami. ZarÃ³wno zabawy ÅwiatÅem, muzykÄ , jak i
elementami lalkowymi (m.in. animowany przez Krystiana WieczyÅskiego
Baran Gladiator) czy nietypowe uÅ¼ycie rekwizytÃ³w (szczegÃ³lnie ciekawe
jest rozwiÄ zanie kwestii gry na skrzypcach: osoby aktorskie nie uÅ¼ywajÄ
instrumentÃ³w na scenie â zamiast tego noszÄ futeraÅ, ktÃ³ry po
otwarciu wydaje dÅºwiÄki i kojarzy siÄ z pozytywkÄ ) sprawiajÄ , Å¼e
nieustannie podwaÅ¼ane sÄ przyzwyczajenia percepcyjne mÅodej
widowni.
Tonja rzeczywiÅcie jest emanacjÄ #girlpower, nieskrÄpowanej
dziewczyÅskiej energii. I chociaÅ¼ jest jedynym dzieckiem w okolicy, to

wÅaÅnie ona porzÄ dkuje i spaja caÅÄ spoÅecznoÅÄ. Co ciekawe,
jest tym samym nastÄpczyniÄ caÅej linii dziewczynek, ktÃ³re stanowiÅy
spoiwo Glimmerdalen: poczynajÄ c od Heidi, po ciotki Tonji â Eir i Idun.
Tym samym kontynuuje lokalnÄ herstoriÄ dziewczynek-liderek, ktÃ³re
odmÃ³wiÅy udziaÅu w procesie socjalizacji do normatywnych rÃ³l
pÅciowych: mogÄ swobodnie siÄ wyraÅ¼aÄ, rozwijaÄ, szukaÄ
wÅasnych ÅcieÅ¼ek. MajÄ takÄ moÅ¼liwoÅÄ rÃ³wnieÅ¼ dlatego,
Å¼e nikt im jej nie odbieraÅ â dlatego tak waÅ¼ne, by takÅ¼e rodzice
poznali herstoriÄ Tonji.
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