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Agata Tomasiewicz, „Miesięcznik Teatr” 2020, nr 9
Teatr Antoniny Grzegorzewskiej wnosi nową perspektywę do współczesnego teatru polskiego. Zasadniczym powodem formującym istotowe
novum projektu Grzegorzewskiej jest, z jednej strony, fakt jej zaangażowania w dramatopisarstwo, a z drugiej ̶ jej artystyczne zaplecze rozwijane
w obrębie sztuk wizualnych.
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Siła tekstu Grzegorzewskiej tkwi w tym, że nie używa się tu mitu jako sztafażu, kostiumu do wyrażania odwiecznych prawd, ale wywodzi się go płynnie ze zwykłego życia, do jakiego przywykliśmy. Jest to możliwe dzięki
temu, że autorka wzięła z mitu jego istotę, która jest zawsze współczesna
i której nie trzeba uwspółcześniać na siłę.
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NASZE DRAMATY to seria wydawnicza w całości poświęcona polskiej dramaturgii współczesnej. Stworzyliśmy ją w odpowiedzi na
rosnącą we współczesnej kulturze polskiej
potrzebę obcowania z dramatem jako dziełem
pisarza. Wydaje się bowiem, że spośród wszystkich rodzajów literackich, powstających w Polsce przełomu tysiącleci, dramat podlegałprzemianom najbardziej wyrazistym – narodził się
wręcz jako nowy rodzaj artystycznej ekspresji.
Zagarniając obszary świata dotychczas
„nieprzedstawionego”, okazałsię laboratorium
wrażliwości artystycznej Polaków, łamiąc
konwencje i oczekiwania odbiorców, odświeżył nasze rozumienie dramatyczności życia
w Polsce tu i teraz. Wypowiedzi dramatyczne
polskich autorów domagają się zatem uważnej
lektury, podobnie jak dramaty codzienne Polaków czekają na nowe odczytanie.
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Grzegorzewska, podobnie jak Heiner Müller, którego formacyjnego
wpływu na swoją twórczość nie kryje, często korzysta ze struktur mitycznych, by opowiadać o formach współczesnej przemocy. Wystrzega się
jednak przy tym nachalnego i pretekstowego współczesnego retuszu.
Autorka, ze swoim umiłowaniem wizyjności i dramaturgicznych ekstremów, co szczególnie widać w pierwszym etapie jej twórczości, nie tworzy jednak językowego monolitu. [… ] Precyzyjnie wykręca śrubki, okrasza
teksty odrobiną ironii, przewrotnego poczucia humoru, kalekich rymowanych zbitek, sprawiając, że ów monolit chwieje się w posadach ̶ zachowuje jednak przy tym dominantę swoistej powagi.
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Antonina Grzegorzewska  ur. w 1977 r. we Wrocławiu.
Absolwentka Wydziału Malarstwa warszawskiej ASP
(2002). Dyplom Hommage á Koltčs (obrazy ceramiczne,
polichromie na drewnie, rzeźba ceramiczna) obroniła
z wyróżnieniem. Jej pisemna praca dyplomowa Monolog złodzieja uciekającego z Luwru z obrazem miała charakter literacki. Specjalizuje się w ceramice, którą czynnie uprawia.
Zadebiutowała monologiem On będącym częścią ostatniego spektaklu J. Grzegorzewskiego On. Drugi Powrót
Odysa (Teatr Narodowy, 2005). W 2008 r. w Teatrze Narodowym odbyła się premiera napisanej i wyreżyserowanej
przez nią Ifigenii. Istotnym elementem scenografii w tym
przedstawieniu były ceramiczne rzeźby psów jej autorstwa.
Autorka dramatu Migrena (Teatr Współczesny, Szczecin,
2010, reż. Anna Augustynowicz) i Tauryda. Apartado 679
(Teatr Współczesny, Szczecin, 2012), który wystawiono w jej
reżyserii oraz ze scenografią i kostiumami jej projektu.
W 2020 r. została laureatką I edycji konkursu Instytutu
Teatralnego „Dramatopisanie”, w ramach którego napisała
dramat La Pasionaria, wydany w formie książki.
Publikuje też teksty niedramatyczne. Od 2021 r. jest stałą
felietonistką miesięcznika „Teatr”.
Mieszka w Andaluzji.
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