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ZDARZENIA

odpowiednie dać rzeczy słowo

Kosmos gardzienic zaprez€nlowany w podlubel.
skiej siedzibie ośrodka Praktyk Tcatra|nych 24 i 25
czerwcit 2000 roku to przeniesienie zagranicznego
projektu. Oryginalna wersja byla przygotowana na
festiwrl Theater der Welt w Berlinie, w lipcu t999
toku i wystawiona tam we wnętrzu zniszczonego od
cza.sów wojny Parochialkirche, Powtórzcnie nic mialo
jcdnak mechanicznego charakteru' choćby ze w zg|ę-

du na różnicę pomieszczeń i odmienność natura]nego

otoczEniĄ wymagalo zatem użycia zupelnie innych
śrtldkótv d0 p|z!8o!0Y/dnia wystawy jak i prezenla.
cji pnedstawień. co Wlodzimierz Stanicwski zazna.
cza w okoIicznościowym pogramie.

W rozumieniu fizyki kosmos to ca|a przestrzeń
i wszystko, co się w niej znajduje. Wszechświat wy.
pclniony cncrgią i mateńą (gwiazdami wraz z planeta.
mi i innymi jeszcze drobnicjszymi cialami nicbieskimi,
ich skupiskami - galaktykami, gromadami galakryk,
materią międzygalaktyczną i innymi obiektami). Fi.
|ozoficznic kosmos jest pojmowany jako wewnętrz.
nie uporz4dkowana i harmonijnic zbudowana calość;
pzeciwicństwo chacxsu. Natomiast w Potocuym ujęciu
stanowi pzestrzeń pozaziemską, dosępną |udzkicmu
doświadczeniu, w któtej dokonywane są eksperymen.
ty. Która z wykladni byla najb|iższa autorowi zdarze.
nia, mimo prób rozrzyfrowanią pozostanie tajemnicą',
Która sta|a się najb|iższa każdemu z uczestników tam.
tcj nocy zawszc należeć będzie do katcgorii prawd
indywidualnych.

,, Ko.smos",,,Eikos",,,A gape". N ajbudziej powierz-
chownie zecz ujmując' scenariusze koIejnych imprcz
są calkiem podobne. Przyjezd, oczckiwanie na dzic-
dzińcu' kiedy dochodzą nas śpiewy z ostatniej próby,
spektak|' wspólny z artystami spacer po okolicy, wy.
stawa plastyczna' fiImy rcjestrującc ,,Wyprawy.,, bic.
siada (ze slynnymi już pierogami). Wiadomo' pobyt
w Gardzienicach to ca|e pzedsięwzięcie. Trzeba się
dowiedzieć o imprezie. Zadzwonić do biurą zarezcr.
wować miejsce, dojechać, zna|eŹć siedziĘ ,,lych jo.
ginów''. No a|bo być w gronie zapmszonych. Tak czy
owak: doświadczyć satysfakcj i wtajcmniczcnia.. . Prze-

żyć emĘe wchodzenia do sali widowiskowcj podsy.

cźrnc conrz to ogromniejącym tlumem i poruszenie tym,

żłe widza usadzają sami Ńtorzy oraz reżyser, a robią
to tak' jakby porail|i przez momen! zgłębić duszę
k:r:źdego z wchodzących i mie|i dla niego jakieś szcze-
gólne zadanie. Sztuka zindyw,idualizowania kontaktu
to wielka umicjętność. Między ludźmi zaezynzją pee.
pływać fluidy' bioprądy... odbiorca przekszta|ca się
we wspóluczestniku Świadomość tcgo cfekfu jcst nie-
zwykle ccnna u altystów teatru...

Przedstawienia Gardzienic żyją bardzo d|ugo, Dwu.
dziestopięcio|etni byt zespo|u wypcłniają tny tytuly:
Zywot pltopopa Awwakuttu (1983), &miru Burana
(1990) i Metamorfuzy (1991). Nie wliczam tu debiu-
tanckicgo Spekutklu wiecarncgo z 19'17 roku i Cusel
z 1981' którc nie wesz|y do stalego repcmlaru. Po.
woli sięje budujc i nasyca energią. Wiclc czasu trzc.
ba' żrby mogly dojneć i zlcząć tworzyć ta.k zwartą
strukturę dynamiczną promieniejącą swq energią na
zewnątrz. Alc nie tylko na coraz doskonalszym har.
monizowaniu c|ementów polega przcmiana kolcjnych
prac. Czasem zdarza się, że ich Łształt przeobraża się
pod wplywem zmiany w obsadzie. Ktoś odchodzi z
zcspolu, inny aktor zajmuje jego miejscc. Nowy znak
teatra|ny modyfikuje wewlętrzną |ogikę przcdstawic.

nia. Istniejąca konstrukcja wypclnia się nowym ty.
pcm witalności. Tak by|o z rolą Izoldy Starszej w
Cunnina Burana, którą dawniej odtwarza|a Anna Zu-
brzycka zastąpiona dzisiĄ pnez Dorotę Porowską
wcześniejszą lzo|dę Mlodszą, a tę obecnie gra Ma.
rianna Sadowska. Tlp urody i tcmpcramcn! na nowo
modeluje scns przedstawianych zdarzcń.

Patrząc na gardzicnickich wykonawców, rzeczywi.
ścic widzimy ki|ka galaktyk. Mariusz Go|aj, Tomasz
Rodowicz. a chybu już takź! dużo mlodsza Dorota
Porowską !o ci' kórzy są najdlużej (dwaj picrwsi od
samego początku). oni świecą,,ciemnym świat|em''.
W ich cia|ach jcst wszyslko. W ió duszach jest wszyst-
ko. Można z nich wydobyć ich wlłsne bogactwo do.
Świadczeń. ś|ady czasu wyżlobily w nich bogaty rc.
lief. Pozostali (Marianna Sadowska, Marcin Mrowca.
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Elżbicta Rojck. Joanna Holc8 rebcr. lvl arti n Fsscn.MÓl|er,

Ka(rin Forsmo, Britta Foslund) nic nosz4 jeszcze tcgo,

błogoslrwioncgo w sztuce, piętna. Są spcawni warszta.
(owo i mog,q stać się mcrlium dla lrudnej do zdcfi-
niowana sily, a|c intensywnoŚć ich sanicznego bycia
jc'rt wlrśnie pzcz ten fakt nlticj nuyconł oczywiścic
,,gardzicnicki styl'' można ująć w karalog tcchnik, ale

nigdy bcz srraty, nigdy bez przeświadczcnia, że coś
się wymyka opisowi i pomija się to, co najistotniej-
sze w nragii tcgo learru. Cllą jego tajemnicę'

Trldycją teatru jest prufcntować przy różnych oka.

zjach aż dwa pzedstawienir l0 snrsze| i |o no\9e,

wschoclzc1ce. zes(awicnio najlcpiej uświadamia wi-
dzom scns pojęcia.'dzichr w procesie''' owego stawn-

nia się fornly, dokIadlnia kolcjnych cząstck lub ich
slopniowcj eliminacji- Poza rym tak skolnponowary
wieczór twozy nową linię napi*. l chocixż każdy 2e

spckrakli ma drmaturgię muzycznq' bo jal pzyzna.
je ich trvórca, to pie(ń, to in}untucju daje poczTtek

tvszsstkietnu w nxszcj szluce, sięgajq do odmiennych
obszafów tradycji, co róź'nicuje je srylistycznic. Me.
tomorlrlzy z racji spajanych clemen|ów nuywanc są

',esejem teatralnym'' a ze względu na stopień dojza.
lości sccniczncj w chwili premiery zostaly oke{|onc
pzez rcżysera jako zaYrunloware pod obra. plótno
Do dzisiaj z.dą:Ży| juŁ pokryć jc rysunck sukcesywnie
pzekszta|cający się w studium. Coraz wyraźniejszy
staje się Świat|ocień. Ciqgle jednak kompozycja nie
nabrala ciężrru skończonej pracy malarskicj. Calość
ma jtsuą tonreję' choćby pzez samą bruę kostiumów,

a szkicowy charaliter pcwnych fmgmentów napctniają
świat|em i daje jej wirualną |ckkŃć. Chorcognfia też
jest pelna czystej dekoracyjności' omamenryka ruchu
stylizowanego wcdług starożytnych wzorców a spn4.
żonego z obcym naszemu uchu śpicwem w skaluch
piagorejskich wyra:hic kontlilsluje z trmpcrutuĘ emc
cjonalną dwu wczcśnicjszych widowisk. o wrażeniu
tym deyduje nie tylko różnorodnośĆ Przetworzonych
1cmatów clnicznych, a|c wpIywa na nie odwołanic się
do sily namiętności Iudzkich. Wpleciony w anto|ogię

Xlll-wiccznych pia.{ni wątck Tństma i |zo|dy (Car-

mirut l}uranu) i motyw milosny w życiu rcligijnego
odszcupieńca napc|nia je niebywa|ym Iadunkiem Ii-

rymu s;siadującego z tragizmcm. Skala uauć, o ktG
rych się tu opowiada. E4dzi cialami alrtoów. Dyktuje
im dynamitę. Ta z koIei wydobywa lysięcznc wzru-
szcnia z widowni Nutomia^t konflikt sytuacji tierly
otlchotlził s|ory I]ó8 Dhnizos i Apolkl i wkraczal
nowy Bt'tg Chrystu z filozohcmgo tckstu Apulcjusa
nic aralrujc widza Zbyt inlcnsywnie. Już zachwyca
cstetyką, jcsZca wymyka się intclcktualncmu odbi}

rowi' a pzecież kiedyŚ.zacznie wzruszać' bo to je.\t

domcną gardzicnickich dzic|. cę|enl ',olwańych'' 2ma.

gilń z tcatm|ną materią.

Tynt rzcm pokazano tylko fragmcnty Pued.śta.
wień' za' to prezentację uzupc|nialy oficyru i ten purk,

oJicyno dźwignię|a z komPlernej ruiny to usz naj.
viększy utwót A Park |cż. niedlugo już ,,r'ugro,' |9

culcj swojej trasic. Talcn! inscenizatorski Wlodzi-
mierza Stanicwskiego najwyraźnicj domaga się od

czlsu od czasu po|a dzialunia więksEgo niź. ograni.
czona przestrzcń sal sta'lej sicdziby' którc są .ściślc

związanc z konkrelnymi widowiskami. Wpmwdz-ie rJIa

Cardzienic la tcatralna morfologia jestjednynr z istot-

niejszych czynników, gdyŹ substancja duchowa zdaje

się tu wnikać w mury a podczas pzdstawicń uwa|.

niać się z nich i wmacniać dzialirnia aktorów i na4ze.

nic zmyslów pub|iczności. zaczerpnięte z różnych
kultur inspiracje tcmatyczne i gotowe (ra,zy języka
sztuki wchodz4 (u zc sobą w szczególną intorferencję

i bzmią u. niełyklą siłq' a|e dla rczpoaawanił 'Jro-
dowlska |calru'' czasqn donagają się nowego tJo- okują
nrogą być wla.lnie imprczy ryp|! Kosmol, kiedy gxlwu.
ża się wcreśniej ustalone więzi' by poszerzyć reflc.
ksję narJ podlożcrn sztuki i jej spo|ccznymi ramami.

Bywalcy wiedzą, że za kaźdym razcm wirlz możc
odkryć to' co Jntwicndza wewnętmy 1luls dzicla. W trak-

cic Ko,mosu zzczą| puJać u|ewny deszcz. co w zde-

cydowany sposób zmicnilo jakość wystawianych
pod golynl niebem sccn. śliski podest groziI upad-

kiem, gra straciła wcześniejszą dynmikę, ale nie lo
jest najważnicjszc. Mnie zirfrapowalo co inncgo. Re.
żyrer i pozosta|i pracownicy ośrodka zaczęIi ascku.
rować a}!orów. Czklnkowie Akadcmii Praktyk Tea.

tralnych co chwila wyciorali dcski, rozci;1gali foliowy
duch nad chórcm i fishurmonią, zopala|i ga.snącc po-

chodnic. Ta wyolbrzymiona nagle maszyncria toatral-

na, nie przyslanialajednak cfcktu artysayczncgo, lccz.

paradoksalnie |'worzyla nową wartrlść. Coś' co jest

tal chilaktcryslycz.nc dla ośrodka, a co wca|e nic|a.
two nazwać. No bo jak rozstrzygnqć' czy widz.imy

trzymany źrlazną ręką pcnone|' czy ludzi zjednoczo.
nych ideą tworzcnil? l jakie znrczcnic ma ro d|a wy-
wożonych stąd wfaiJń?

Podczls Kosmosu pozna|iśmy tcż sptlsÓb' w jalii
artyści ''nic od |udzi nluczyli się tcj muz'yki' a od
kamicni''' Na s|ajdach obejzeIiśnry szcZątki zlpisów
nutowych, których brakujqcc części zrekonstruowal

Maciej Rychly. |stniejącą nolację Milriannr sadow.
ska śpiewałą Pozostałą część prŹEkazal nam w Po.
staci melorccytacji' W końcu us|yszc|iśmy cu|o.ić w
jcj znakomitym wykonaniu.
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Imponujący wysi|ek nad odczytaniem dźwięków

mpc|ni| poku drctu akomkicgo który plrotyką svych

cial budowal scory. jakic zdobily ccramiĘ grccką A ich

nadzwycaj lrafiony w chraltcze ksztalt mogliśmy

porównywać z wyświetlanym na ckranic zdobicnicm

wazy.

o wszystkich trcściach wicczoru nic sposób po-

wicdz,icć' bcz ryzyka pmtokolr.rcgo zapisu wydaocń

lub popadnięcia w subicktyrvizm w oPisic doznań.

Kasza jęczmicnna z socrcwicą ntr liściu kapusty w

sali senograficznie zaarmżowancj pękami zió| pzcz
Tcrcsę Targońską. Wystawa ruŹb a wlŃciwic rzclck,
bo tak malą Miry Zelechower.Alcksiun. Wędrówka

w dcsrczu. Postój dla wysIuchmia rccytscji Miliu.
sa Go|lja, l slowu, którymi ów Kosmos objŃnial
n8m st!tri€wski, s umic to robić jak m8|o kto. Ma
talcnt oralore Bcz trudu |ączy uczonc trEści z toncm

osobistym i żancm pzclomujc natchnione rejcstry.

Za jego sprawą ożywa w naszej świadomości cocaz

to nowy elcment i z,tczyna mieć wp|yw na klimat
osnuwający przyby|ych. Wlaśnic zwraca uw8gę na

psa wabiEgcgo się Kirkc. Psy byly picruszymi świad.

kani Ępraw w Stumżytno!ć' lch oswajanie 5ię |O

jeszczc jcdno zw)-cięs,wo Pitogorasa, który chciut

leczyć mluyką i muzykq s,roić duszę wszelkiej ży.
wej natury.

A wczcśniej w okolicy cardzienic dawa| się sly.
szcć glos Merlina.

Magdalent Jankowska

Kosmos gardzienic, 24 i 25 czctwca 2000 roku w
Gardzienicach.

Prezen|O|!orc dziś widowisktt jcs, Pncd'ięwzięciem
opicrającym się wylqcznic no dobrej woli i entu1ju.

uttic wszystkich rcalizaloró|9. Je3o klszty sq |łyższc
o<l wplywów, Niech ,,warunJ<i lccniczhc'', w jtach
P|zyszl, W Praco|9oć P,zcL dwadzieścb cz,ery la|o,

mów[q same za sizbic. DrotĘ Polstwtl, b nic jest

,,liccĄtio Poe,ica,,.

Realiz0torzy: Wlodzimicz Stanicwski, Tomasz Ro-
dowicą Mariusz Golaj, Marianna Sadowska, Marcin
Mrowcą Elźbicta Rojck. Joanna Holcgrcbcr. Joanna
Wichowska, Crzago.z Podbicglowski, Agara Zyglcw'
ska. Monika Kubat. Sabino Sidoą Dariusz Jóźwik'
Edmund Spccjal. Stanislaw Soszczyk, Mira ż2lecho-
wcr-Alcksiu' Reła Targońska' Sunislaw Kral' Sóstian
Soluch, Krzysztof Pickarczyk, Andrzcj Kot, Tomck
Kubicki ow studenci Akademii Praltyk Tcarr.lnych.


