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Gwiazda przewodnia

Siódmy Międrynarcdołl,l, Festiwal Teutralny lv Lu.
blinie - ,,Konfrontacje Teatralne'' 2002 juźr, za nami.

I. jak zwykle przed zrecenzowaniem takiej lmprezy,

trzeba zadać sobie pytanie, czym ona ma być? Na
początku swej dlugiej, chociłŹ nieciąglej, histońi ,'Kon.

Jrontacje" stanowily forum teatru studenckiego. Tu
akademickie gnrpy rywalizowaly ze sobą, tu wyłanialy

się hierarchie i rnówiąc z dzisiejszą otwartością o spra.

wa:h kariery - często mialy tu swój początek. Dla
wielu ich niegdysiejszych uczestników leatr stal się
profesją. Kiedyś artystów i publiczność lączyla wspól.

nota pokoleniowa. Dzisiaj Festiwal wyszedl poza oplor-
ki uniwersytetu' Amatorstwo - w dobrym tego ślowa
znaczeniu - już nie istnieje. ś|ady ..offowej'' przc.
szlości znajdujemy już tylko w festiwalowych dru.
kach, gdzie ozęsto zespoly są rekomendowane jako

leg'endy leatru allernarywnego (w tym roku tą etykietą

zostali objęci: Ellen Stewan z ,J-a MaMa'' i Richard
Schechner zalozy ciel,.The Performance Group").

obecnie prezentują się tu prawie wylącznie sceny
zawodowe' na zaproszenie których stać organizato-
rów. Cala sztuka po|ega na wypracowaniu kompro.
misu między dyscypliną ftnansową a atrakcyjnością
koncepcji, wedlug której skomponuje się program.
Ten zatem powinien być ambitny (czy przynajmniej
uczciwy) artystycznie i równocześnie dawać się za-
wrzcć w atrakcyjnym haśle reklamowym, które pny.
ciągnie ludzi do kas biletowych

Z jeddej więc strony chodzi o |o, źrcby miasto
o.szalało i można bylo ściągnąć do teatru tych, którzy
pojawiają się w nim raz do roku, wlaśnie z okazji
Kctnfronrucji. (Chocby przez sentyment do niepowta-
rzalnej utmosfery festiwalowej, kiedy szturmowalo
się salc widowiskowe albo i ze snobizmu, o ile je.
szcze istnieje ta jego odmiana). Z drugiej zaś strony,
żeby pozostać wiarygodnym w oczach odbiorców bar.
dziej świadomych wartości sceniczncj oferty.

W tym roku Wlodzimierz Staniewski. komisarz
FestiwąIu, zadal sobie pytanie: co wynika dla teatru
: proce;u pr7emian polity,cznych i spolecznych, które
ksztaltują clziś nasłą tobaność kulturowq. Jak w!l.
chodzenie ze stref1, wpl.vłtóv' tosyjskich i przeorien.
tow.anie się na Anerykę wplt,wu na nasze nż.ycie u,

s:Iuce,? I z tak ukierunkrlwanej dociekliwości po-
wstala koncepcjtt 

',festiwalu dwóch mocarstw z lekką
dom ies:kt1 gardz.i e nickic h i n g ndi e n cj i".

Wschodnią potęgę najlepicj zaprezentowalo rosyj-
skic Centnrm Teatra|nc Mcyerho|da z Moskwy' w którym

Walery Fokin wyreżyserowal Przejmujący spektakl

o Artaudzle, autone koncepcji teatru okrucieństwa.

Bohater spektaklu schizofrenicznie rozszczepiony na

dwie osobowości - nalchnionego anysty i wariata -
toczy w nim dwa równolegle byty. I' w obydwu tych

obszarach. pf,ekIaczEąc spolecznie akceptowaną nor.

mę walczy o osiągnięcie lrudnej Pelni. Jakże trudnej

do zdefiniowania - tak w życiu jak i sztuce.

Bardzo dobre, przede wszystkim aktorsko, przed-

stawienie nie wyróżnialo się specjalnym nowatorstwem

inscen izacyj nym, jednak wykorzystane pomysly oka-

zaly się niezwykle skuteczne wc wzruszaniu widza,

do czego nie tak znów często mają dzisiaj okazję w

teatrze. Tak się dzieje, kiedy w zakończeniu spckla.

k|u nad glowami publiczności, siedzącej na scenie

przy stolikach jak w kawiami' unoszą się stoźki kilku.
dziesięciu lampionów. Ten prosty zabieg odrealnia pze.
su-zeń' Pointuje przedstawienie zmienioną nag|e Per.
spektywą która zdaje się nararcać nowy sposób odbioru

neczywistości, w jaką zostaliśmy na czas sPcktak|u

wpisani. Zaczynlmy się czuć jak ludzka drobinka za.
wieszona miszy ziemią a niebem z punkcikami gwiazd"

Kawiarnia ogromnieje do rozmiaru śvriata' Aflaud' i iego
sobowtór przeslaje się już odnosić ty|ko do życia
i twórczości ftancuskiego eksperymentatora' ale w jego

konflikurh być może każdy z nas odnajduje swój wla.

sny problem.

Teatr Formalny z sankt Petersbutgą kolejny przcd.

stawiciel Rosji' móg| nas przekonywać' że wschodnia
granica nie stanowi przepaści i po obu jej stronach

teatr posluguje się tym samym językiem. Historia cier-
piącego na rozdwojenie jaźni chlopca (!)' który zmienia
się w Nimfę opowiedziana jest w sccnicznym esp€ran-

to. Poetyka snu zostala dobrze osadzona w estetyce

wizji plastycznej. Niebagatelną za|etą tego widowiska

- dla rozumiejących język - staje się tu gorzki humor

uzyskany na styku malo zabawnych treści, których pzc.
wrutny sens wychwytywany jest w Polsce dzięki wssl.
nocie doświadczeń politycznych. To za sprawą uświada-

mianego sobie pzez nas konteku ustrojowego odbie-

nmy powstale między nimi napięcie, kiedy chlopicc
opowiada o swoim dzieciństwie w Iaoch pięćdziesiątyctl

Sukcesem zakończyła się jego walka o wolność... od
go(owanej marchewki w przedszkolu. A potem wstq-

pilem do Konsomolu _ zaczyna nową historię.
Natomiast to, z czym wystpil Teatr Tień należy

określić' nawet za cenę pomówienia o c|itaryzm. mia-

nem nieporozumienia. Wykonawca zaprcponowal nam
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coś na ksztalt impcezy biesiadnej, usiłując naklonić
publiczność do wspólnych śpiewów' Teatr cieni jako

technika zasrosow'u:':d w Me|a,ru,rfusł moglaby z pew-

nością stanowić atrakcję' gdyby obrazy na szkle uzu.

pelnialc o coraz [o nowe elementy i ku naszemu za-

skoczeniu przeistaczające się w treści zaczę|y się
skladać we wspóIny wątek. Tymczasem pĄekt nie
wykraczal swą koncepcją poz-a serię ż,ańów graficz-
nych. Do tegojcszcze irytująca konferansjerka. Krót-
ko mówiąc; chal(ura.

Cze]abiński Tear Tańca Wspólczesnego zaproszo-

ny dla uświetnieoia inauguracji festiwalu choćby ty|.

ko ze względu na środki wyrrzu, nic nrial dla siebie

p|aszczyzny porównań i dlatego pozostal wysokiej
jakości ozdobnikiem i mprezy.

A co przyrvieziono zza Oceanu? Wielkim atulem

amcrykańskiej reprezentacji mial się okazać Richard
Schechner prow adzący Warsztu ly B eckettou.ski e. Do.
datkową ich atrakcję stanowił udział Antoniego Li.
bery, największego polskiego znawcy twórczości no.
bIisty. Wbrew zap'tlwiedzi. że sceny z Czektjąc na
G cld o ta będą pokazern te a! r a lne 8 o myś Ie nia i d rama.
turgiculej preclji sy obcowttltiu z dzielen, chybzt więk.
szosc odniosta w razeoie, Łe mamy do czynienia z nie-
frasobliwością. by nie rzec zwyklym tupetem. o ile
jeszcze sceniczne wyimki mogly się bronić, choćby za
sprawą niekompetencji odbiorców.( Któż, poza dwo
ma wynrieni<lnymi. tak dobrze zna ten dramat, żeby
konEolować niuanse interpretacyjne poprz-estawianych

fragmentów). to odpowiedzi amerykańskiego reżysera
demaskowaly pozaartystyczne czynn iki tej realizacji.
I tak zmultiplikowanie postaci wyniknęlo stąd, żc na

castingu kandydaci do roli byti tak samo dobrzy i żal
bylo jednego odeslać z niczym' Jego dyskusja z na.

szym tlumaczem i reżyserem tracila merytoryczny cha.
rakter' gdyż Schcchner zwycięzz| niezachwianym prze-
świ:rdczcnicnr' którc rrie potrzebuje jakichkolwiek
argumentów. Zadnego porozumienia. Wylącznie gra
charakterów.

USA reprez.enrowal także znany już w Lublinie
Doub|e Edge Theatre. Wpisująca się w nuń femini.
sLyczny Nieuqięrd to wypowiedź' nabardzo waŻny
temar' ale jakby jeszcze niespójna stylistycznie. Pre-
cyzyJnie fozpracowane sceny giną więc w natłoku
partii pozbawionych ,,nerwu" i scenicznej urody.

Zttacznie większa cz.ystość środków wyrazu cc-
chowala pracę Kadmus .fhea(re Studio z, USA po.
święconą życiu i twórczości Edgara Allana Poe. Co
prawda w objawionvm widzimy język teatru, jaki
w Polsce zespoly poszukujące rvypracowują juŹ od

lat siedemdzicsiątvch.

Pewną odmiennością na lym tle wyróżnilu się mul-

tidyscyplinarna prezenbcja altystów z.Ia Pocha Nostra',

z UsA' którzy przez rodzaj uPrawianej aktywności
kojarzeni są w Polsce częŚciej z galerią Plasryczną.
Ex.C entris-Żywą diorama Je t.iszyzowanych dotyczy
problemów etnicznych. Zobaczyliśmy w niej narody
Ezeciego świata w stereotypach, w papuziej postaci,

dostosowane do marketingowych wymogów. w wy.
kreowanym przez medix wizerunku. Rozmieszczeni
po calej sali aktorzy (performerzy?) symultanicznic
wykonywali zadania projektu. Kobieta z doczepiony-
mi geniuliami, striptis, nagi mężEzyzna, wygibasy przy
lufie karabinu, który spelnial ro'lę rury w nocnym klu-
bie. Indianin transwestyta z otępicnicm patrzy w dal,

a obok niego stoi butelka polskiej wódki. Dlugo by
jeszcze wymieniać. Sytuacja zmienia się z chwili na

chwilę. Widownia zachęcona ulotką do swobodnego
przemieszczania się i opuszczania sali w dowolnym
momencie kręłi się chwitę między podestami' Jednak
pozbawiona podstawowego prawa przy odbiorze tego

rodzaju sztuki - odczucia niepewności, co do swojej
ro|i w zdarzeniu i w końcu samodzielnego jej wybo-
ru' zaczyna się nudzić. Tak wyreżyserowani staliśmy
się kimś na kszlałt telewidza z pilotem w dloni. Prze.
skakując z kana|u na kanal, znudzeni wreszcie mno.
gością równoważnych plopozycji' pędzimy do kuch.
ni' decydując się na piwo z lodówki. To ostalecznie
zalamalo strategię dramaturgiczną przedsięwzięcia.
Chyba nikt nie doświadczyl szoku obyczajowego
i malo kogo sklonilo ono do rcfleksji.

Jeśti więc' zgodnie z wolą komisarza, spotkanie
Wschodu i Zachodu potfaktować jako pojedynek. to

w werdykcie trzeba orzec remis (ze wskazaniem na

,.dawnych braci").
Tegoroczne Konfnntacje zbicgly się z obchodami

jubileuszowymi ,,Gar<lzienic'', wyprzedzając je o dzień
oficjalnymi uroczystościami na Zamku Lubelskim.
DwudziestopięcioIecic zespołu sprawilo' że do Lubli.
na tlumnie zjechali przyjacielc z caiego świata. Część
z nich calymi latami wspó|tworzyla dzielo, dla in.
nych praca w zespole byla tylko epizodem. Niektórzy
pojawili się tu z wlasnymi przedstawieniami.

Picrwszeństwo pzy wymienianiu należy się zespo-
Iowi '.Pieśń Kozla'. z Wroclawia, choćby z lego tytułu,

ż:e pracująca w nim Anna zubrzycka (aktorka) iGrztgoa
Bra[ (dziś reżyser) byli najdlużej zwięani z teatrem

Stauiewskiego. Wystpili z Kruniką ob!-czaju lamen-
tacyjne80, polifoniczną tbrmą z pogranicza Grecji
i Albaniii. Istotą tego utworu scenicznego jest śpiew,
mający tyle sily dramaturgicznej, że staje się niema|
jcdynym i prawie wystarczającym środkiem wyrazu.
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Napięcia wynikające ze struktury pieśni podponąd.
kowują wszystkie inne elementy, niezwykle zresztą
oszczędne. Ruch stanowi deIikatną omamentykę. Pnej-
mująca ekspresja ciala rodzi się w naturalny sposób
przy frazowaniu dźwięków.

Wykonaniem dramatu liturgicznego Cry o proro-
ku Donielu zachwycila też Schola Teatru Wiejskiego

'.Węgajty''prowadzona przez Johanna Wo|fganga Ni.
klausa. Przestrzeń |iturgiczna Kościola i przestrzeń w
inscenizacyjnym rozumieniu zbiegly się w niezwykle
harmonijną calość.

oklaskując wspomniane zespoly latwo bylo wie-
tzyć, iz tak doświadczenie warsztatowe wyniesione z
macierzystego zespołu jak i obrana niegdyś droga po-
szukiwań, mogą doprowadzić do powstania oryginal-
nych dziel. A idea zaczerpnięta z tego samego źródta
nie stala się dla nich czymś zniewalającym. Jednak
w ramach ||Programu gardzienickiego'' mietiśmy moż-
ność oglądać, jakie odmienne skutki niesie fascynacja
dzielem gospodarzy. Bardzo pouczającym przykla.
dem stał się pokaz pracy nad spektaklem Ewangelie
dzieciństwo (którym mlodzi wykonawcy z Wroclawia
dziękują Wlodzimierzowi Staniewskiemu za cie rpli-
wość i opiekę). Zrazu ujawnily się wszystkie pulapki
czyhające na tych, którzy będą chcieli przejść od ter.
minowania u Staniewskiego do samodzielnej pracy
artystycznej. Gest, podobnie jak technika poslugiwa-
nia się glosem wypracowane w jego szkole. są tak
charakterystycznymi znakiem, iż tnrdno znalreź.ć coś,
co Ędzie dostateczną pzeciwwagą dla arsenalu środ.
ków Mistrza. Z chęci pnelamania cech Poctyki i wa'.
sztatu rodzą się pomys|y kontrapunktowania ich kon.
trastowymi elementami. Niech obok ludowcgo stanie
wielkomiejskie, obok niszowego, popkulturowc, wy-
sokiego - niskic. Przecież zespól Staniewskiego czy.
ni podobnie. Tylko ze zgola odmiennym skuakiem.
Co bylo odkrywcze' jedyne' niepowtarzalne stajc się
kolcjną kopią oryginalu. [m więcej tych 'MĄch Gar-
dzienic'',.Szwedzkich Gardzienic'' czy,,Amerykań.
skich'', tym mniej się czeka na ich kolejny format
i odmianę regionalną' Pierwszy Ponret Mony Lisy z
wąsami przeszedl do historii sztuki' ale czy stanic się
to również' kiedy jej ktoś kolejny domaluje brodę,
brwi albo pieprzyk? Przed podobnymi dylemarami
staje krąg wychowanków. Uksztaltowana tu struk!ura
,,etnooralorium'' poszerzyla zasób form teatralnych
i dobrze jest pamiętać o jej sile przckazu sceniczne-
go. Niedobrze zaś, kicdy kroś traktuje ją jak przepis
(WeŹ picśni obrzędowe z najodleglejszych stron, do.
rzuć wysokiej literatury, wygnij sylwetkę w charak.
terystyczny sposób. zapal świecę, wytup rytm). Bo te

wańości sprzedawane ''z drugiej ręki'' stają się zwy.
kla imitacją. Mechaniczne naśladownictwo pozbawia
je energii, która zawsze byla kapitalem,,oardzicnic'''
Tracą prawdę anystyczną. Aura emocjonal na zawtszę
tak intensywnie promieniująca od zcspolu Staniew-
skiego daje widzom coś więcej nad sferę intelektu.
alną i wizualne ukontentowanie, Jest tajemną istoą
tej sztuki. Tym samym trudną do podrobienia.

Jubileusz ,,Gardzienic'' sprawi|, że dokladniej mo.
g|iśmy sobie uświadomić mnogi zakres treści, jakie
wiąz4 się z ośrodkiem Praktyk. obchody wyciągnęly
zespól z wiejskich oplotków, gdzie chata i pierogi (tym
razem zamienione na krupnik) oraz ascetycznej sceny
w oficynie, a przeniosly na palacowe salony i dostoj-
ne zamkowe wnętrzą gdzie chlopskie jadlo zostalo
zastąpione popisowymi przystawkami firmy caterin-
gowej. Po co o lym w ogóle pisać? A z tego tylko
powodu' że ,,Gardzienice'' niejako w zakres swojej
sztuki wprowadzi|y sposób fu nkcjonowania . Zgroma-
dzenia, czuwania' a8opeI sympozjony !o równie waź.
na część zakresu dzialania. Przedstawienia to tylko
jeden z produktów dostępnych odbiorcy. Droga po-

szukiwań stanowi drugi, nie mniej waźny ich obszar.
I tak' jak różne formy przybiera prezentacja koIej.
nych elapów pracy (warsztaty, pokazy ctiud, wysta.
wy zdjęciowe, slajdy, filńy, sympozja naukowe), tak
różne są postawy odbiorcze. Do podlubelskiej wsi
przyjeźdżająprzecieź. teorctycy i praktycy sztuki, tea.
trolodzy' Ętycy' dziennikarz,e', mldziez chętna odbyć
staż i tlumy zwabionej famą. Różne są więc kręgi
wtajemniczenia' jak ńżna bywa chs wysilku Poznaw-
czego. Dla jednych to będzie projekt badawczy (na
przy kl ad pnejrzy ste św iadectwo refl eksj i antropolo-
gicznych)' Inni zwrócą uwagę na sfyl traktowania Pu-
bIiczności, gdzic wylewna gościnność Ędzie odczyta.
najako chęć porozumienia i bliskości albo też zabicg
marketingowy s.osowany peez instytucję teatralną.
Nielatwo wniknąć w istotQ rzeczy wylaniającą się z
tego konglomeratu? Z ćwierćwiecza aktywności, która
w fazach - od rejcstracji kultury wiejskiej do rekon-
strukcji antycznych źródel - owocowala niepowta.
rzalną jakością. I dlatego ,'Gardzienice'' mogly się
stać 

',gwiazdą 
przewodnią'' i tego festiwalu.

Magdalena lankowsks

7. Międzynarodowy Festiwal Teatralny w Lublinia
,,Konfrontacje Teatralne", dyrektor organizacyjny:
Janusz opryński, komisarz festiwalu: Wlodzimierz
S taniewski. Lublin, 9-l 2 paź,dziemika 20of .
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