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Nowa linia
ośrodek Prakryk TeatraInych,,Gardzienice',

ł swcj dzia|alności, oprócz prac nad spektahlami
wypraw artystyczno.barJawcrych, ma też orga nizację

iympozjów. W latach minionych odĘĘ się się już ta.
rie pod haslami: ''Prryrula słowa'' i ,,cztery rATy

Flam|et''. od 15 do 19 hłietnia trwało kolejnc ze
lpotkań-axełasychs-Lubłina pacz Włodzlruierza
S ta nialłskiego - dyrektora S towa rąnzenia Tea t ral.
nego ,,Gardzienice" i Chrisa Torcha - szwedzkicgo
lktora i reżyscra teat{alnego.

W imieniu inicjatorół przedsiElzięcia ideę scmi.
narium - bo takie miano przybrala narada -jego go-
spalarz przedstawi l nas tępującymi słowam i: MĘdzy
20 a 25 pofudłtikion uHada się z góry na dól bardzo
cickawa formacja lałlnuowa, którą moźna ĘloĘ rów.
nież wpisać w onatomię cztowicka. Na górzc mapy na-
my lysoko ronł,iniętq qł,ilizację z lysoko ronlinię.
qtni modelatni lailtwowyni - to są laajc skonĄnaw.
skie NiĄ mamy bardzo osobliwy laoj, który bardziej
pnonawio mcan niż glowq - to jcst naz, baj. A jaz.
czc niżcj mamy hllnrę karyacĘ, którą Ę mobn
naa,ać lailnuq rudyncntam7 N asrym pomyslcm było,
aby zacząć od n,iqzlal poniędzy Pcłlską a Sł'tcjq
i w prrysz}ości ustanowić palł,ian rodzaj nł,ią*u Mru.
rowc5o, w któtyn tv - pronę nłrócić uwagę, jak cgzo.
q,cztia dopclniającc ię wzajcm opcjc - mog!1,by się
ittspirować i kon|rontować w tytn najlepsqnt tcgo
slowa maczłttiu

Tak uytyczona |inia porółnań lęła u po<lstaw
rontaż,ań: ,,Tcn|r l kuttura; prorv|nclc vobcc cen.
lrum'. Na postawiony temat wyPowiadali się zaróv-
no Praktyc} teatnr: aktorry, reżyscrzy, dyrektorry jak
i teoretyry: estctycy sztuki, krytycy, prze{stawiciele
innych dyscyplin naukołych, a także |udzie nłiązani
z administrowaniem kulturą. sĘd t€rŁ zrozumienie
pojęć 

',ccntrum 
i prorłincja'' Ęlo sza|cnie óżnorod.

ne, od bardzo konkretnych po metaforyczne i ukla-
dałosięwantynomie: miasto - wieś, kraj oq1sokicj
kulturzc gcpodarczcj - kraj zacofany ekonomicz-
nie, państwo po'|'ożone pośruJku kontynenlu - Pańs.
two leż4cc na obrzdach, po*vechnie znane - nie-
rozpoznane, oficjalnc - nieoficjalne, czyti w polskich
wanrnkach: rcżimowc - oporyryjne wzg|ędcm nie-
go' wysoka kullura duchowa - duchołe prjostactwo
itd. A Poni$'aż s€minarium skupiło z oĘdwu slron -
sar,c<lzkiej i polskiej |udzi, którry aktualnic w tych
knjach majq nojwięcej do powiedzenia znrówno w
tynt, co doq,czy tcatru, jak i idei doryząccj kllruy, kaf-
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da z odmiennych proporycji rozumienia problemu
posiadała swą atrakcyjność' wynikającą - Ęć może -
z kontrastu wohc poprzednich.

oprócz jc{nego przedpoludnia poświęconego vy.
stąpicniom oficjalnym' które ukłą się oPublikowane
w formie książkowcj' seminarium zawierało ńwnież
dyskusję panelową, gdzie w Ąnłej formie ścierały się

Poclądy uczestników. Inną formą v.ymiany doświad.
czeń Ędo-mółien ic modełiaaq*.poszcze6óĘch
tealrach' czemu tołanysryĘpĘekcje fi|move. Ę|e
w Lublinie - na Umku i w siedzibic na Grodzkiej.
Reszta do1r|niła się w samych Gardzienicach. Tam
pokazrne zostafo najnor,sze przedstawienie Catmina
Bwana i odĘĘ się tlzywarsztaty tcatralne dla zaPro.
szonych na seminarium dwudziestu studcntów Pol.
skich uczelni,

Ca|Ńć zostala dopcłniona nocnym sluchaniem
muryti Kwarte(u Yorgi' tańcami i kontemplacją gar.
dzienickich p|cnerów.

Jubileusz rrProvisorium"

Na przclomic kwietnia i maja 1991 roku Teatr

,,Prwisorium'' obchodzil swoje piętnastoIecie. Jubi.
leusz skIarla| się g|ównie z prczcntacji przedstawień

- gdci i gosporlarzy ocaz czę{ci teorctycznej' która
nosiła szumne miano ,,scsji krytyczlej''' a Nt fleqy-
wistości byla akcentcmznacznie mnicj o[icjalnym' niż
;ugerovała lo na#a. Udział.łv niej'rłzi{.a garsrła
zaprcyjal,nionych z ,,Prwisorium', art]rstó'v z Tcatru
ósmego Dnia i lurlzi żarliwie zaintcrcsorłanych sztu.

Ę teatralną - pzołażnie krytykóc/. W takim gronic

- co oeywiste - więcej uwagi pośtłięcono Proble.
mom tworzenia niż oko|icznościowym komplemen.

tom, chociaż ńżnice w charakterze ył'sĘPień były

ogromne i obejmowały ska|ę o<! erudycyjnego refe ra.

lu po luźnc refleksje nad senspm sztuki sceniczncj
w dzisiejsrych czasach. ,,Crynnikół ofigjalnych'', ani

dręrwych mów nie Ęo.
lstotę świętorania stanoviĘ spekrakle. Picrrpsi za.

prezentorła|i się goście z P oz^arńa.,,Ósemki'' prry.
pomniały Piołur - swoją rtminiscencję stanu wojen.

nr7
lato 1991

KtrtJ.lSY rss



ZDARZEN IA

ne8o ora':z.najno!łszc P|zedstawienic - ot#oc niedaw.

nych doświadczeń emigracyjnych - Zanię nicryjq,

Dokonania tej gruPy od lat za|iczanc są do najwybit.

niejszych osiągnięć w polskim teatrzc poszukującym'

toteż niemały j€st ich wp|rv na inne zspoĘ tego nur.
tu.,,Provircrium'' na samym po<zątku swej arty:rycz.

nej drogi niejako termino,yało u ,,Gmego Dnia''.
stąd td liczne porłinolłacnlła międry oĘdwoma
zespołami. I dlatego tak ciekawajest ich konfrontacja

sceniczna sprawdzająca, jak dzisiaj wygląda relacja

między nimi i czy ukhd ,,mistrz - uczeń'' zdąży| się

przedzierzgnąć w zaĘ|cść, niez:leźnych indywidual-

ności' ał'i ąza nych ws pólnotą widzen ia artyrstyczne8o'

odporłiedzi na to pytanic mogła udzielić jedynie ich

sztuka.

Po Przedstawieniach gości nastąpiły spektakle gos.

@azy, którzy pokaz.li jedncgo dnia,}Itspomn icnia
z domu wnarłyh wg G.Her|inga.Grudzińskicgo
i Dzicdzictx,o wyreżyscrovane Przez J. opryńskiego -
oĘdwa obciążone atmosferą,,trudnych tema!ół,''
i cnriane |egendą 

',drugiego 
obiegu''. Ale zarazla ni.

mi poszĘ ogody - przedstawienie spzcd niespełna

roku - rzegz intymna, autobiografiela' w której hi.
stońa delikalniej kładzie swoje piętno na boMterach
dramatu. Wsrystkie pokazane sPcktakle dowiodły
imponującej prcqzji w użyciu teatralnych środkół'
jaĘ legirymuje się luĘlski zap{ń. ogroĄ uś
upcvmiĘ żc ,,Prwisorium|, - Przq.lata uprawiając
tea tr poli tyczny - nie poprzesta|o na proteście wobec
lotalitary?Jtu' a|e psiada|o umiejętność widzenia
prob|emów Iudzkiej ęrystencji takw społecznym' jak

i jednostkołym wymiarze.
Następnic wystąpił Jan śmielański.Ml'satoł, kt&

ry pokaza| Pasię w rcż}'s€ńi J. opryńskięo. So|oyy
popis Lot5za' uĄnłającego ruchu - który jcdnak nic
jest baletem ani pantomimą w klaśycznym Pojęciu -
jako podstawołęo środka eksprcsji' stanołil pnej.
mującą metafoę lcu ludzkiego.

Przedstawieniem za mykającym urocz}tości ju bi -

leuvołe Ęt wielki spekukl p|encrcvy zatytułołzny
Uica Grodzka.Projckt ten przygotołal jeden z akto
rół ,,Prwisorium" w ramech prac teatru. Jego rcali.
lzĄa pprzedzona Ęła vmikliwymi studiami badaw.
czymi nad historią ulicy, miasta i żyjących tam ludzj
oraz zajęiami z podstawową grupą aktorół i*Ńł.
pracąze środcnłiskiem artystyca|yn Lublina. W wy.
darzenie to bolriem zosla|o zssngażołanych kilka
z6polół' tea tra lnych, chór, muzycy, plas rycy. Topo.
graficznic rozBrywało się między Bramą GrodzĘ'
Trybunałeo i Zamkiem. Trwalo oko|o dwóch godzin'
ale czasem historyanrym obejmoYało ki|ka wiekó'v.

Widzie|iśmy wię wiclki poŁr i skutki zarazy' s}ynnc

Procsy qdŃe i zr.az,ące w historii Ą6Puty rc|iBij.

nc, ponące stmy i palone }sięgi, ca|e ciągi wydarzcń

aź po drogę wi{nióv do lubelskiej katovni w czasic

II wojny światołej'
oglądany spcktakl utrzymany Ęl w nicróumym

napięciu dramaturgicznym. Różna też Ęla jakość

cstetycna jego poszczególnych części. [,ccz nawet

wówczaq kiedy rytm speklaklu prrycichał i mala|a

widołiskołość, zastęporłalo ją poaucie ludzkiej

wsŃlnoty potEta|ej w t|umie prryĘĘch widzów. Wi-
dołisko sprawiło, że niebczpiecz.na zzałyeaj iwy.
ludniona po zapadnięciu zoroku u|ica stała się naglc

miejscem tętniącym zyciem. A rłsą/stkim obecnym

tam dalo po<zucie współtwonenia.

Tak ppygotowane obchody piętnastolecia nie ty|.

ko doYiodĘ autonomicznej pozycj i,,Prwisorium'',
ale lakże poświadczyĘ wciąż Ą1ry w tym zespole en:

tvzjazm Pracy or:tz ciągle świeży sposób widzenia

i mądzania tak świata, jak i siebic samych. A wąt.

pli*ości toł'arą/szące Proc6o|łi poznania, których

świadecnło znajdujemy w ich wypo'lliedziach teatral.

nych, dają zespołotłi i jego sztuce wiarygodność

więIsz4, niż gdyĘ sen'voł'ali autorytat]ffine Ędy.
Magdalcna tankołska

Nie koJurzy slę
lf Lublinią z któryn nic osonio się nic kojarzy, po

stanowiono uądzić I ogólnopobU Festiwal Tcatrów

Srudcnckich - informuje ulotka reklamują€ norvc

pzedsiryzięcic kulturalne. I jazec ddaje, łr in-
praa zapowiada się bałdzo ciekoutią czego gwaran.

tem - wedfug autoróv Pisemka - mają Ęć organiza.

torzy: Tea tr Alademicki Ka tolickiego Uniwenytetu
Lubelskięo i Stora r4nzenie Katolickicj Mlo]zieży
Akademickiej ,,Unia Mlodych". Bnniala w rym

obietnica wydarzenia artystyczn€go dużej rangi' tym

bardziej, iż -wbrerv świadomości najmłodszych -wie-
Iu obscrwatorom t€atru akademickiego właśnie Lub-
lin 

''kojaruy 
się'' z nim w sposQb szergó|ny PPrzą

dobre wspomnienie ,,Wioen Teatralnych" i ,,Kon-
frontacji Mlodcgo Teatru'' tirmołanych przcz
UMCS, Natomiast pieruszym skojarzeniem po zesta-
wicniu haseł: ''KUL" 

i 
''teat/'' 

jest ,,Sccna Plastycz.
na'' Leszka Mądzika - wieloletnia wizytó'vka tcj,

uczclni. Naj''vyraźniej więc m|odzi micli nadzieję

PŹ€licytotfać tradycję.
Ręulamin Fcstiwalu dopowiadał zaś, łr organiĄ.

torom chodzi oprczn iowanie spebaHi o v,ybittt1ch wą.
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