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Reszta świata (z konieczności)

S wicżo przywrócona tradycja |ubelskich K onfnl n.
|ctt' ji TtntrulnycIt roz.wija się znakomicie. Tegorocz-
nrt, drug.a juź, cdycja nligdzynarodowego fcstiwirlu
zgronladzila duź,o więccj zespolów ni,ż uprzednio. Tak
wigc dzięki dccyzjonl artystycznym Wlotlz.imierza
Stirnicwskicgtl' obecncgo komisarza oraz zalożycicIu
i tu,órcy Gardzienic a takż.e org;rnizacyjnym wysil.
kom dyrektora biura festiwal<lwego Janusza opryń.
śkicgo (irutora popzcdniego progrumu) m<lgIiśmy przez
pięć dni obejzeć - w nurcie oficja|nym i towarzy.
szźłcytn - b|isko trzydzicści przedstawicri.

Oczywiścic by|a to nrożliwość zaledwie potencja|.
na. W praktycc tlzcba by|o wybierirĆ, gdyż spcktakle
ko|idowaly z.c sobą, Totcż zamiast sekundowaĆ me.
czowi Lub|in - reszta świata. jak Wlodzimierz Sca.
nlcrvski żartoblirvie okreś|il .sens konstruowancj pa.cz
siebio imprezy. og|ąr|alum wszystko, co przywiezio.
nc spoza Lublina, rezygnując z loka|nych Prczenla.
cji. choćby t<l hy|y prcmiery z.espolów światowcgo
formatu,.jak Cardzicnicc i Sccna Plastyczna KUL. Im
wszak będzic się można przyjrzeć wkrótcc po festi.
walu' Tir oktr|iczność' silą rzeczy, musi stanowić klucz
do opisu lubclskioj imprczy.

Na, knJioruat:jc przyjcchaly zespoly owiane le-
gclrdą i calkicm nicznanc grupy. z od|eg|ych geogra.
licznie stron i z sąsiedztwrt. .Spośrćld nich największe
wrlrżenic swoinli spektaklumi zrobili artyści Teatru
Narodowego z Ukrainy, dzialający pod szyldenl Fun.
d.tciu Ukraina-Kultura-Europa. Przywieź| i oni tlwa
spcktuklc: glt"'cjku wedlug Jarosluwa H.r\ka i Czr-
ltlłn rvcdlug Prospcra Mćrimćc. Propozycjc przygo.
(()wanc pfzez sccnę typu repcrtuarowego zaskocz,yly
inscenizacyjną oryginl|nością i doskona|ym aklor.
stwcm. Znakomite kreacjc stw<lrzyli tu: Bog<lan Be-
niuk i Anatolij Chostikojew. W picrwsz-ym akcic dali
oni niczwykly popis komizmu oparty nir znunych chwy-
tlch, a|c zaprczentowirnych z taką nlacstrią' dzięki
któĄ nigr.|y nic tracą swcj siIy sccniczncj. Akt <tru.
gi. kictly Szwcjk juko przegrany przoz kupclana w
kości zostajc ordynanscm porucznika Luktsza, nabio.
t a d ra|l]atyczne go charirktcru. .S tl.je s ię | iryczną trpo.
wlcścią tr lnęskiej przyjaźni - czy ogólniej - tudzkiej
solidarności spruwdzancj w okolicznościach ostirtccz.
nych _ podczls manizu na tront. w drodzc ku śmierci.
Tu część spektak|u rozcgrunirjcst wśród magicz.nych
ntgic|, w tak poprowadzonynr świct|c, żc sytwctki
ilktorów otoczonc są promienianri cienia jal< Święci

na obruzach' A kiedy bohaterowie przenoszą się na
rlach ginącego wc mgle wagonu. to owo, czysto fi-
zycznc unicsienie się ponad zienlią odrea|nia rzeczy.
wistość. metaforyzuje ją' potęgujc jcj Iiryczny ladu-
nck. Poetycki wulor przcdstawicnia dopclnia o.statni

obruz. - wiadro czerwonych jablek rozsypartych po
scenic, tak wkomponowany w calość, że stary i w
innych oko|icznościach zbanalizowlny znali odzys.
kuje enrocjonalną warto.ść i silę wzruszania. Sztuka
wyreżyserowana przez Miroslawa Criniszyna to przej-
mującir wypowiedź o radości życia i lęku przed śmier.
cią, chociaŹ - szczcrze nlówiąc - początek widowiska
rodzi| obawy, ic moźrc się skończyć na clownadzie.

l nsccnizacj a C u r n e n przy l|aczaj ąca n i eco bo gac.
trvem środków sccnicznych umicjscowila się również
w katcgońi teatru wzruszcń. Aczkolwiek widowisko-
we smaczki nie byly calkiem świeże, jak na przyklad
wirującc platki śniegu osypującc się na parę glów.
nych bohaterów, bynajmnicj wszystko razcm z|oży|o
się na zgrabną calość. Nic slużyla ona cputowaniu
pub|iczności poszczc8ólnymi Pomys|ami, lccz udźwi.
gnę|a zadanic wyz.wa|ania na.szych cmocji, budzeniir
w nas wiury w milość' która p.zctrwa każdą próbę.

To chocirrż na moment koi|tr nuszc duszc jrk szczę.
śliwic zakończona baśri. OczywiŚcic rzecz nic miala-
by szans powodzenia. gdyby nic znakomita gra ak-
toska ca|cgo zespolu. w tym urzekająccj wdziękiem
Wiktorii Spicscewej i nadcr przystojnego Anatolija
Chostikojewa.

o ile tcn, ma|o konlu znany, zespól stanowil milą
niespodziankę, to nn przedstrwienie Centrum Badań
i Ekspcrymentalncgo Tcatru prowadzoncgo w Pontc-
derz.c ptzcz Robcrto Bacci oczekiwa|o się z wielkinr
napięciem, wiele sobic po nim obiecując. Tynrczasenr
zobaczyliśmy pzcdslawienie jakich wie|e w nurcie
tcatru poszukująccgo. wnętrzc walca z tiu|u zamyka
w sobic ca|ą rzeczywistość przcdstawienh Ulomne
ż'y.cie: tujemniczy rymnik dlu Pirulkiu, w którym wąt.
ki z powieści Car|o Collodiego splatają się w para|e.
|c z zcczywistą historią, jaka mialrr micjsce w XlX
wicku. Jcdnak dla kogoś. kto z progranru nie zna' za-
ntyslu akcji kolcjne sceuy spektaklu granego po wlosku
(chociaż w kodzie tych grup więccj znaczeń oddajc
się symbolicznym gestem niż slowem) nie wiązaly
się w tak oczywistą trcść. l o i|e los dziewczynki
poddancj deformującym zabicgom przcz ojca chirur.
glt' który 7. czasem staje się dyrektorem cyrku' by
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pokazywać w nim swoje dziecko.monstrum, jęsl nader

drarnatyczny, to sarn sccniczny obraz pozbawiony jest

tcj si|y Wyjątek stanowi tu możc .sccna sumobójstwa
dziewczyny, pokazana w bardzo oszczędny sposób, w
|ormic cicnia nóg powieszonej' wstrząsanych przcd.
śnliertnymi drgawkami. Rzecz zosta|a przcdstawiona
w znanej mirnierze (tak chyba można już dziś powie-
dzieć) stylistycznej awlngardy teatralnej połowy lat
siedemdzicsiątych - dużo malszy po przecinających
się liniach prosrych, którc odzwiercicdlają skompli-
kowane relacje międzyludzkie' bie8ów, tarzań po scc.
nie Bacci wszak nie ukrywa, źe byl zafascynowany
kolcjno zespol:rmi Living Theatrc, Odin Theater i w
końcu praktykami Jerzego Grotowskiego, co rzutuje
na wypracowaną prz.ez' nich estcrykę. Tak więc chyba
ciekawiej od spcktaklu wypadlo spotkanie z twórcą
ośrodka.

Podobnic ..dziurawe'' inscenizacyjnie okazalo się
pzcdstawicnic Nu wieki wieków Tearry Talica Earth.
fall. Eksprcsyjny układ choreograficzny i glo.śna mu.
zyka,,nt ź-ywo'' miały się z|ożyć na studium czlowieka
podrlanego agresji, co wiąże się osobistym doświad-
czeniami czlonkini zespolu. o czym -jak popzednio
- wicmy z programu. Jeżeli zaś zdani jesteŚmy wy.
lącznic na wrażcniir plynącc ze sceny' to po chwili
napięcia wywo|anego dynamicznymi cwolucjami fi.
z'y czny mi, które przekonuj ąco obrazują brutal ność,
pzychodzi nam prz-eczckiwać występy zespolu mu.
zycznego. Niewątp|iwie jego zadaniem mialo być
wzmocnicnie siły oddzialywania przemocy' w istocie
jednak ucz.yniło z dziela zblt1r mocnych w wyrazie
gtiud' a|c pozbawionych tym samym spójności my-
ślowej, która rodziIaby jakicś przeslanic.

Nutomiixt sporo zachwytów wzbudzila Ulico Kro.
kori;/i notweskiej grupy 1ima Daltona dzialająccj obec-
nie rve Fruncji. Tcatr Beljia-shc oparl swoje widowisko
na prozie l.suaca Bashevisa Singera i Bruno Schulza,
która pozwtl|ila na zbudowanie magicznej wizji sce-
niczncj o niepospolitej urodzie. Kultura chasydzka
rysuje się w nicj jak na obrazach Marca Chagal|a.
Uliczki żydowskiej dziclnicy wiod|y w gląb tujemni.
czego świata, to znów domy rozslępowa|y się' aby
z.wrocić uwagę widza na jakiś szczcgólny delrl - wzru-
szajqcy, zabawny albo pikantnic dwuznaczny. Rzeczy-
wistość wyczarowywa|a się tu w rytm pr7.euroczych

mclodii. Wicle byIo w tym piękna, co az budzilo pew.
nu obirwy, czy aby smak plastyczny to wszys[ko. cze-
go rnożemy chcieć od teatru. Czy aby nie zwalnilmy
go z jakicjś istotniejszcj powinności? Zawieszenie
pytania uIatwia fakt. żc - być może - bardzo istotne
dla uchwyccnia glębi spcktaklu slowa zostaly wypo.
wiedzi;rne po francusku. A iIuż zna dziś ten język?

Równicź japoński teatr ohta shogo reprezentowa-
ny ?rze.z dwójkę aktorów' wypadl dość oryginalnie,
pŻy czym ta orygina|ność nie jest wcalc jednoznacznie
pozytywnym określeniem. Z jedncj strony ich P!Jl.
kttwie |<.l prz-cdstlwienic. w ktÓrym tek.st odgrywa

ogronrną rolę (w swej konstrukcji i temutyce do z|u-
dzenia przypomina sIuchowiska Ireneusza lredyńskie-

Bo)' z drugicj zaś jest wyrafinowanym widowiskiem'
którego istota zasadza się na wizualnym minimali.
zmie, na przyklad kiedy bohaterowic powlckają sce.
nę o8romną plachtą bialej &aniny zwisającej na pro.
scenium. i sami w jasnych strojach wtapiają się w
jego tło. Aby w pc|ni docenić zalety tak zbudowane.
go obrazu trzeba by śledzić najdrobniejsze niuanse
n'ądzące tą przestrzenią. naj|epiej zc środkowego bal-
konu (broń Boże siedzieć na parterzc, bo z parten.l
chwilami dalo się widzieć tylko czubki glów siedząpych
bohaterów)' A tu trzeba bylo odczytywać z ekranów
umieszczonych wysoko nad sceną kwestie tlumaczo.
ne zjapoń.skiego na polski i angielski. Toteż zabawą
samą w sobic stalo się porównywanie obu pojawiają.
cych się nicsynchronicznie wersji. W tej sytuacji wa.
lory aktorstwa wybitnych japońskich wykonawców
uchodzily nasz€j uwadrc. Przy odbiorze tej sztuki cał.
kowicie sprawdzi|a.się zasada, że punkt widzenia za.
|eży od punktu siedzenia.

Spektaklem leszcze bardziej oparlym na slowie
okazal się Beit Lessin, miejski teatr z Tel.Awiwu.
Totcż przywicziona z lzraela tragifarsa obyczajowa
byla nam tlumaczona przez sluchawki. Inaczej nie
mielibyśmy szansy wniknięcia w konflikt trzyosobo-
wcj rodziny żydowskiej' w której hipokryzja splata
się z autentycznym piętnem Holocaustu, jakie spo-
czywa na pokoleniu rodziców. Produkcja artystyczna
czolowej sceny oficjalnej zdawa]a się nie odbiegać
poziomem propozycj1 dramaturgicznej ani rcżyserii
i wykonawstwa od przeciętnych dokonań naszych tc-
atrów miejskich. okolicznością wplywającą na nie.
zbyt wysoką ocenę może stanowić fakt, że pelne na-
pięcia dia|ogi odczytywal nam lektor.

Pozostaje jeszcze ca|a grupa zespolów spokrew.
nionych z Gardzienicami. Owo powinowactwo jest tu
dwojakiego rodzaju, czy raczej podwójne. Po pierw.
sze, tworzą je ludzie, którzy przeszli przez ośrodek
Praktyk Teatralnych, terminowali u Staniewskiego,
po drugie' kultywują wiele z jego doświadczeń, co
pnejawia się szczególnie w .specyficznym stosunku
do muzyki jako tworzywa teatralnego.

Jednym z takich przykladów jest Teatr Muzyczny
oyfen Veg z nlalcj wyspy u wybrzeży Danii. Two.
rzony przez Nicmkę i Duńczyka zespolik wiele wę-
druje po świecic, szukając w nim inspiracji artystycz-
nych, miejsca do grania i wciąż nowej publiczności.
w Idylli splatają się po swojcmu dopowiedziane losy
szekspirowskiej ofelii z XVl.wiecznymi pieśniami
ir|andzkimi' opowicść o tym jak bohaterka Hamleta
w towarzystwie swojego slugi żegluje po Lecie. rze.
cc zapomnienia, stanowi bardzo udany koncert mu-
zyki dawnej (wokalnie przygotowal ich wspóltwórca
,,Gardzienic'' Tomasz Rodowicz). Aktorzy pięknie śpie.
wirją przy wtórze inslrumentów' na których aulen.
tycznie potrafią gtać. Zagiel rozwija się, lopoce, a|c
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to wszystko zdaje się nie wykraczirć poza udramaty.
zowanie wokalno-mu zycz.nej prezentacji. I nsccniza-
cyjny walor przedsięwzięcia pozostaje daleko w tylc
za doznaniami czysto sluch<lwymi, czyli kreacjł tea.
tralna spetni:r się tylko rv pewnej nlierze.

Kolejni |udzie cardzienic, dz,i;rlający w Wicdniu
pod szyldem Teatr Tanto, ro Jan Tabaka i Susanna
Tab'al<a-Pilhofcr. Przygotowaly pzez nich wedlug opo-
wiadania Slawomira Mrożka spektŃI Prezydent i ju
zostal przctlumaczony najęzyk muzyki i ciala w ory-
ginalnie zrytmizowmym ruchu. PojcrJynczc slowa lub
niewiclkic kwestie zostuły wyprcparowane z tekstu,
zmultipIikowarrc wedlug określonego ryrnu, który swym
często ab.surdalnyrn ksztaltem rozbuwil\ ale takżr od-
daje caly ob|ąkrriczy porządek totalitarnego ustroju,
o którym mówi przedstawicnie. A|e stosowany przez
nich rodzaj ekspresji unliejscawia grupę w pó! drogi
między poetyką slynnych etnooratońćlw a dokonania-
mi Akademii Ruchu.

Natomiast jednym z po|.skich szczepów podlubcl-
skiego ośrorJka by! sytuacyjny Teatr Tragon, który
z,alo'żyli Anna Zubrzycka i crzegorz Bra|. Do zrcali-
zow,ania Pieśni Kozła zebrl|i międzynarodową grupę
rvylonioną w rrakcic prowadzonych przez siebie war.
sztatów, która swą przyszlość wiąże z Wrtlc|awskim
.Storvarzyszcniem Teat ralnym. Pokaz (o charaktcrzc
,,work in progress") dedykowany Wlodzimierzowi Sta-
niewskiemu nosi wszelkie znamiona mctody twórczej
i sĘ|istyki scenicznej wypracowanej pod jego kierun.
kiem. Muzyka jest tu prapoczątkienr i praprzyczyną
wszelklego dziania się, wszelkiej akcji scenicznej,
która jednak nie d<lmlga się logiki fabullrnej a rzą.
dzi się raczej prawem cmocji. Ze zmicnności uczu.
ciowych napięć bierze się treść kompozycji zlożonej
z Baclvnte.k Eurypidesa i opisów średniowiecznycb
polowań na czarownice. Piętna.(cioro ludzi opowiada
ttl wic|oglosowym śpiowem, cialem rozedrganym mu.
zyką i rozwibrowanym tańcem.

Drugi z nich stanowi Teal'r Wiejski Węgajty pra-
gnący w swej cospodz.ie ku Wiecrnemu l,oktljowiLlk
sp|eść wiclokulturowq tradycję, by odzyskaćjcj picr-
wotny ksztalt. uratować przed zapomnieniem i stwo.

rzyć coś więccj ponad muzeum etnogral.iczne. Uczy.
nić zeń żywą w treści i ckscytującą w formie marc-
ńę. KicJy się jednak porówna temperanrcDt sccniczny
gardzieniczan z mało natchnioną statccznością wyko.
nawców spod olsztyna. ci ostatni wypadają blado.

Ale nawet tam. gdzie brak pcnona.lnych związków
między zcspolem tegorocznego gospodarza, a zapca.
szaną grupą' można bylo dostrzec podobieńs|'wo w
stworzonej przrz twórcę etnooratoriów metodzie po.
szukiwari teatralnych. Takim ze.spolem jest Double
Edgc. htóry osiad| na farmic pod Bostonem a stamtąd
wyprawia się w różne rejony świata. Efcklem pene.
tracji kuItury Europy Środkowej stalo się przedsta.
wienie Keter nasycone pieśniami o niezwyklej żarli.
wości, dramatyzmie, liryzmie. tęsknocie oraz pelne
zdunriewaj ących umiejętności akrobatycznych akto-
rów. Ze spekta}ilu tego zapamiętuje się również prze-
piękną i mocną w wyr.lzie scenę, kiedy dwoje ludzi
zawieszonych w sicci wysoko nad ziemią wyrywa s-ię

ku sobie. ni to frunąc, ni to się w niej plącząc. Jednak
bardzo roz|egla przes.trzeń mzbijala wraż.enie wizual.
ne' a wrnz z nimi oslabiala silę oddzialywania. W su.
mie bardziej poruszalo dochodzące zzo, drzwi ,,roz-
śpiewywanie się'' zespolu niż sanro przedscawienie,
w którym użycie wie|u środków wytlawalo się nie-
zrozulniale.

Natomia.st bezdysku.syjną frajdę wielu, nawet malo
zain lcrcsowanym sztuką lub| inialom sprawila para.
da uliczna teatru Stclla Polaris z Norwegii. Szczudla-
rzc, polykacze ognią smoki. zachwyca|i samą swą
obecnością, chociaż i im jcst obca myśl' by swą sztuką
,.skupi:rć się na wartościach duchowych i intelektua|-
nych''. Popis tego zcspolu rozpocząl i z:.tkończ.y| Kon-
frontucje, nadając międzynarodowemu festiwalowi
charakteru radosnego święta teilrru. Nad inrprezą za-
wisl duch flrtystyczncgo ekumeniirmu, więc co tu ogla-
szać wyniki''.

Magdalena Jankowska
I I M iętlzynandowy f' estiwal Tea trulny KonJrontucja
Te a ! ru Ine'97, komisarz: Wlodzimierz Staniewski.
Lublin 8-|2 oaźAziemika |99.I.


