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FaISTART?
W dniach od 25 do 28 lutego br' w Poznaniu odbyl się XV Festiwal

Młodego Teatru START 88 _ impreza z długą tradycią. sięgaiącą l970
roku (przerwana w swej ciąglości w latach l982.84). Reaktyvowany w
l9fJ5 roku START zmienił wyraźnie formulę. Będąc uprzednio pzeglą.
dem grup studenckich. do którego dopuszczano kilkakrotnie teatry
niesrudenckie, bliskie ksztaltem tei kulturze, sta} się w rezultacie
festiwalem teatrów amatorskich organizowanych przez instytucjc
akademickie Tak bylo iw rym roku. Akces zglosiły 33 zespoly. Pięć z
nich zrezygnowalo z zaprezentowania do oceny kwalifikacyjnei swego
spektaklu. Pozostale 28 grup i indylvidualnych twórców przedstawilo
przygotowane rea|izacje sceniczne. Spośród nich dziewięć zostalo
zaproszonych do udzialu w festiwalu. Tylko jeden tworzyla młodzież
uniwersytecka' Przytaczam konkursową statystykę' gdyż ona wymow-
nie świadczy o kondycji ku|tury studenckici' dla krritej cezurą byl rok
l98l. Do udzialu zaprosiliśmy .- wyiaśniaiQ organizatorzy kryterium
uczestnictwa - przede w,szystkim lespoly, dIa których glównym
pou'oclem uprawiattia teatru jest pragnienie przedstau'ienia krytycznej
wizji świata' k!óre w l1,a celu dążądo zbudo*,ania wlosncgo oryginalnego
języku leatru. Niema|e to oczekiwania' a spclnienia... DIa zobrazowania
ich zacznę od końca' czyli od omówienia werdyktu wydanego pnez jury
w skladzie: Zygmunt Duszyński (kierownik Teatru KANA ze Szczeci.
na). Zdzislaw Hejduk (kierownik Teatru 17 z Łodzi), Pawel Konic
(krytyk teatralny - ,,Dialog"), Jerzy Moszkowicz (dyrektor anystyczny
festiwalu, kierownik Tearu Jan z Poznania), Juliusz Tyszka (krytyk
reatralny), Jacek Zembrzuski (reżyser). Panowie ci ukonstytuowani w
jury. w przeciwieńsvie do lat ubieglych' kiedy to ciało opiniodawcze
zwalo się Radą Artystyczną i oglaszalo na zakończenie umotylvowany
komunikat, szeregujący dokonania zespolów. tym razem krótko
zapozna|i wszysrkich z kolejnością przyznanych mieisc. Przy okaz|i
odczytylvania informacji uiawniIi się dopiero z imienia i nazwiska oraz
zawodowei specjalności, gdyż dotąd pozostawali anonimowi dla
większości uczestników. Może stąd też nie bylo. wzorcm lat minionych,
rozmów między oceniającymi i zespołami. W ogóle z trudem nawiązy.
wano kontakty. chyba wlaśnie na skutek niedopełnienia przez organiza.
torów obowiązku przedstawienia sobie uczestników na początku, co dla
debiurantów mogło byĆ istotnym czynnikicm deprymuiącym. Tlum
fesriwa|owy podzielil się po prostu na młodzicż istarszych panów, o
których można bylo pomyś|cć' że są ro weterani studenckiego ruchu
kulturalnego albo dzicnnikaze lub opiekunowie nieletnich uczestni-
ków'.. Możc to znak czasu, że konrakty międzyludzkie trzeba specja|nic
aranżować, ułatwiać? Nikt nikogo. tak zwyczainie. nie interesuie. Nikr o

178

nr 3 (33) 1988

literatura isztuka o kwartalnik

nikogo nie zamierze zabiegać, ieże|i pncdsięwzięcie ma się sprowadzać
do wymiany myśli jedynie. Dopiero ostarniej nocy po odkryciu who is
who ludzie zaczę|i podchodzić do sicbie _ naipierw niedocenieni do
ferujących wvroki z Dytaniami ,,dlaczego?", a|e to iuż zawsze coś ..

Tymczasem powracam do wynikoł' Nagrodę glówną (niezbyt
wysoką - 75 tys. zl) przyanano Studiu Centrum z-Krakowa za
przedsrawicnie lłszystko bylo tak dobrze i,.. wg S' I. Witkievlicza. Ten
jedenastoosobowy zespo| tworzony pzez uczniów szkól średnich i
osoby pracuiącc' iuż od pierwszego występu stal się festiwalowym
faworytcm. Urzekli publiczność swoim widowiskiem, bo slowo to
nailepiei oddaic istotę tcgo' z czym się zetknęliśmy. Spe|niło ono wobec
oglądaiących witkacowski postuIac |łychod:ąc : Iea!|u, czIolłiek
powinicn mieć wrażenb, że obudzil się z jokiegoś dziwnego snu' w którym
nojpospolitsze naw,e! rŻ,ec:y mialy dziwny, niezglębiony urok, charaklery.
styczny dla marzeń sennych, nie dających się z tliczym porównać. Nie
pierwszy to raz młodzi ludzie odwola|i się do poetyki teatru Czystej
Formy. ale Studiu Centrum udało się - |ak chcial autor sztuki -,,wystawiając ią odpowicdnio, stworzyć rzeczy niebywałe| dotąd
piękności.'. W calei zrrakomitei inscenizac|i zdumiewa|ących urodą
wizualną miejsc iest wieIe. Szczególnie wysmakowana plastycznie
wydaje się wizyta zmarlej matki. Zjawia się caJa w bieli, z bialą
parasolką' w slonecznych okularach. Staje nad swoimi malymi córecz.
kami, które grają chlopcy niedbale,,zrobieni'' na dziewczynki i
mecbanicznym ruchem glaszcze ich główki. Na chwi!ę zastygają w
bardzo piękny obraz. Rozmaite elemenry kostiumów wzięte z różnych
epok i stylistyk tworzą tu niezwyklą. lecz zgodną z klimatem dramatu,
całość. DrrŹy walor pIastyczny i ogromną silę oddzialywania mają
pojawiające się w pustej ramie postaci' Ukazują się jakby malarskie
ponrery typu psychologicznego z doskonale uchwyconymi cechami
poszczególnych osób - zdziwaczeniem i egzaltacją, zmysłowością bądź
naiwnym dzie cięctwem. Przyklady podobnie znakomitych e fektów,
osiągane izĘki wspólgraniu +lie|u cłementów sztuki scenicznej z
istotnym udziałem światla, można by mnożyÓ'

Na bacznieiszą uwagę zasluguie wszechstronne aktorstwo większości
wykonawców. NiewątpIiwie nailepsza okazała się odtwórczyni roli
arystokratki i zakonnicy. mistrzowsko p.osługuiąca się głosem w
pseudooperowych solówkach. Taka sprawność mogłaby zaskoczyć
rakże w teatrze profesiona|nym' Istotne znaczenie dIa osiąganego efektu
ma w tym przedstawieniu starannie opracowany ruch sceniczny. zaś
duży udzial tańca sytuuje spektakl galunkowo w okolicach wodewilu.
Jego atrakcfność podnosi.również świetna muzyka Janusza Stoklosa.
króra reguluje rytm akcji. Na iei ile, szybko zmieniaiące się surrealisry.
czne wizje naklada|ą się na siebie, tworząc absurdalną fantastykę pelną
podświadomych treści psychicznych. Pozornie niespóine światy |ączą się
w autonomiczną nadrzeczylvistosc wyrażającą''dziwność istnienia''.
Ten spektakl zachwycil' Dlugo nie milkly brawa. .,Zawodowcom się od
nich uczyć. Pokazać witkacologom'. - sIyszało się entuzjasryczne
zdania. Ptzyznano im pierwsze mieisce. A potem, już po występie
zwycięzców, któryś z jurorów powiedział: ,.MaIpia zręczność i co z
tego...?.. Pytanie zawislo nad festiwalowym sądem.

Wyróżnienie prz.ypadło Teatrowi Na Skraju z Tarnowa, który
wystawil Zaproszenie na egzekucję Vladimira Nabokova' napisane
jeszcze po rosyisku w Berlinie, na dlugo przed amerykańskim besrselle.
ręm L.olita. Podstawą scenariusza staly się fragmenty powieści rozpro.
szone w polskich periodykach lirerackich (m.in. w,,Akcencie" nr 3 z
l98ó r')' gdyż książka nic doczekala się jeszcze u nas wydania.
Zoproszenie na egzekucję to sztuka o upiorrtei wizji.świata. w którym
zatarly się granice między sprzecznymi wartościami, metaforyczna wizja
skarlalcgo totalitaryzmu. reprezentowancgo Iuż tylko. przez s(are
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rckwi7,yty. obraz rakiei rzclzywistości twórcy spcktaklu zbudowoli'w
..produkcji'' bardzo dlugiej i prowadzonej w rozIegłej pzcsrrzcni
sccnicznej. ancktuiąc d|a swoich potrzcb ogromną salę. Było kilke
podestów na różnych poziomach. Częśc akcji przebiegała wśród
rvidzów. część za ich plccami i na sięgającej nicmal sufitu konstrukc|i.

1.akie bogactwo przestrzennc stanowilo do pewncgo momentu źródło

korzystnego w tcatrze zaskoczenia Z czasem zalcty pom1,slu malaly' rż
wrcsźcie żaczą| męczyć (pod korricc drugiei gódziny;) W palnięci l

oozostalo wrażcnie tnonotonii i mrrrku nie tylko w koncepcji świata, alc
i w karegoriach optycznych. na skutck rozgryrvania scen w skąpym

oświctlcniu przez postaci ubrane na ciemno. Prawda, że w koncepcji

reŹyscrskiei widac próby ożywienia i ubarwienia spckrakltr, a|e nie były
to szczęśliwc pomysły Na przyklacl powinności ścięcia Cyncynata kat
dokonuic z całą ce|ebrą. Szczególowe przygotor't.ania do zabiegu niby
budzą drcszcz cmocji. jcdnak nie wnoszą niczego do zrozumienia
dramatu tak icdnostki' jak i społeczcńsrwa. Chyba lepsze byloby
zawicszcnic ai.uji w pół drogi. bczEpatowtltir1l.ubiic;ności pczoio.*al.ą
naturalistyczntc cgzekucji1. Ąktorzy grali rv duchu realizmu sctnicznego,
co. nicstet1., dawało mizerne efekty Ten rodzaj eksprcsii w lealrze
amat<rrskitlr szczególnie latwo obnaża braki warsztatowe. Zatcm
wysoka pozycja Tcatru Na Skraju wydaic się być adckwatna do ogromu
pracy wlożoncj w zrealizolvantc tego zamicrzenia art!'styc7-ncgo' nie zaś
jego ostatecznego kształtu.

Wyróżnienic drugiego stopnia orrzymał Tcatr Streta z Poznania.
który z przedstawicnienr Dom. a wlaściwie jego próbą otwar(ą, został w
ostatniej chwili wprowadzony do festiwal<.rwego progratnu. Prezentacla
odbyla się w nictypowych godzinach. stąd też mało kro ją widz.ia|.
Równorzędną pozycję jury przyl.na|o wroclawskiemu Tearrowi Prób za
Próhę ot||arcirl /,|. Do tych honorów dwójce studenrów przybyła
nagroda kierownikóu, teatrów od prczentowanych przedstawień
realizację tę odróżnia fakt poslużenia się własnym tekstem. o tym
kamcralnym dziclku teatralnym nailarwiei powiedziec. żc bczprerensio.
nalne i bardzo oszczędnc w formic sccniczIrej. Wroclawianie. sięgając do
tradycf nei rekwizytorni tcatru srudelrckicgo wzię|i z-eń dwa wiclofunk.
cyjne prostopad|ościcny. Z tych białych kubików zbudowaIi calą
rzecz,ylvistośc - dom. okno, łóżko. Robiło się coraz ciaśnicj od
z.dobyw anych sprzętów. Coraz więce| cnergii pochlaniało przcsuwanic
ich' dostawianic nowych. Aż zaczęli Żyć w klatcc z przedrniotów. wśród
wzajemnych wyrzutórv i prctensji. Serdcczną rozmowę <lwojga bhskich
Iudzi zastapiI bana|ny dia|og o sprarvach bycowych. W kobiccic r<ldzi się
wtedy głód nowy,ch wartości. Naklania mężczyznę do próby wyjścia, ich
poszukiwarria. Podcimują wspó|nie ten trud, ale odpowicrlź na pytanic
czy osiągną ccl nic jest rzccz4 spcktaklrr. Pocistawow4 wartoŚcią precy
Teatru ['rób iest udział w rozważantach nad doświadczeniem cz,|owicka
tu i reraz. współczesncg<l l,olaka uwiklanego w procesy degradujące
jcgo psychiczną naturę |ntymność zarysowanego dramatu' przy całej
jego powszechności. zawdzięczamy .u wyciszonei gr':e aktorskicj, której
moŻna przeciwstawic z|ą nadcksprcsję tak często spotvkaną w tcBo typu
tea tr ach.

Spccia|llą nagrodę za inscenizację otrzyma| I'awel Dąbck z t,ily'
który wykonal monodraln L|kr:c.sklv,ianil' wg Alcksandru l,tartza
Hcinera Kepphardra. l rochę dziwi ren werdykr. ponicważ adaptacja i

reżyscria _ jak czytamy w prograInic -- jcst dziclcnl Zbigniewa
Cholcwińskicgo' czy więc nic powinien on zostać wspólIaureatem?
['onad(o zecz nazwana monodramem chyba znacznie przekracza jcgo
wymiary i |ączy rv sobic działania Parateatralnc z clcmenrami plasry.
ki ._ szrukę akcji, asscmblagc. Są w nim powtórzenia dokonań artystó*.
Fluxusu. bodajzc sprzcd dwudziesru Iar. jak choćby kicrou'anie
publicznością czytaj4c4 .gazcty wykon ane pr?.e7. Alison Know|cs

|.tgratur! i sżtuka. kw|talnik

oczylviście z fakru poslłkowania się czyimiś pomysłami d|a zbudowania
nowej formy nie nrożna czynić powłźnego zarzutu, zwlaszcza wobec
debiutanra. Integralną częścią tego rozbudowanego przedsrawienia jest
ostra muzyka w wykonaniu występującego na żywo zespolu. Przejmują.
ce wokalizy solisty budu|ą napięcie. podnoszą temperaturę emocji
Skonrrastowane z bzmienicm skrzypiec stanowią doskonały komentarz
do stanów psychicznych bohatera' utrzymujących się na granicy oblędu.
W strukturę spektaklu wchodzi również proiekcja fi|mu o różnych
okrutnych wydarzeniach i brutalnych zachowaniach ludzi. Sam aktor
gra kilka swoikie filozoficznych skeczy, np przekraczanie progu lub
mierzenie butów. pzcplecionych u'yżej wspomrri anymi,,atrakcjanli'.
Wklad akrorski' jaki iest udziałem Paw|a Dąbka. wydawał się zbyr
skromny w porównaniu z tym, jaki bywa z.az'wyczai udzia|cm odtwórcy
monodramu. W sumie jednak całos prezcntowała się -- co naimniej --
dość inreresująco.

ostatnia z nagród - ,.Dar Jana'] . - przyznawana za naiwyższe|
rangi niewypaly anystyczne SIARTov/. Tym razem wziąl ją \ł' A.
Mozart za opracowanie muzyczne spektaklu Piękna historia wvstawio.
nego prz€z Tearr Maya. Nagroda była w postaci okładki do paszportu
oraz planu Europy Zachodniei. Niekwestionowana pozycia jej zdobyw-
cy i rodzaj festiwalowego upominku jest zrozumialy dla tycb, którzy
zdolali wysiedzieć na przedstawieniu bodai do połowy. Rzeczyviście
muzyka stanowi iego iedyną wartość, ale wii5Źc się z nią pewna
delikatna sprawa. Teatr Maya użyva, ba po prostu nadużyrła, Mozarta
i wydaic się nie byc dziełem przypadku fakt' że wybrał jego Requiem,
które tak znakomicie funkcjonowalo w przcdstawieni;. '4ch, j1k:e
godnie źyliśmy ich wielkich poznańskich poprz.cdników _ Tcatru
osmego Dnia. Plagiar jesr tu zbyt grubymi nićmi szyty. ponadto
obliczony na zbyt mechaniczne dzialanie w dowarto&:iowaniu artysry-
cznym tego tworu. I wyszło jak w dowcipie: jadąca na grzbiecie słonia
mrówka nrówi - alc tupiemy! Tęsknoty za umiędzynarodowieniem
szruki tego zespo|u dornyślil się Jan m.in. z maniakalnego uż.yvania
obcych słów wypowiadanych przez aktorkę w konlunikacic: ja czekam
Jakiś małpolud w nicporadnych podskokach przemierza scenę w tę i z
powrotem, zaś drugi ludzki osobnik wykonuje trochę popisów gimna-
stycznych. Między tym któreś z tró|ki akrorów roz|ewa wodę a to z
gumowego węż'a, a to ią rozprysku|e ustami. Nie wiadomo jak to cz-r..

tać _ czy frcudowską symboliką? Calość nieskoordynowanych ruchów
połączona Z recytacią rruizmów na temat piękna, wiary, nadzici, życia i
śmierci payozdobiona jest rakimi chwytami jak wykonanie /łot-v i gra
na Brzebicniu. W pcwnym momencie ze sceny padają słowa wyrzutu:
,,nikt mnie tutaj nie rozumic''. Fakt -- z pozycji widza przvznaję rację'
Wi:ra. że 16 wsz1,stko kiedyś nabierzc sen-su. okaza]a się zludna. Z
nicudolnie srwarzanych pozorów intelektualnej zadumy nie wytonilr się
żadna myś|

Gdyby ..Dar Jana'' byl nagrodą podzielną' to zgłosiłabym jeszcze
jednego kandydata. A może na|eżałoby ufundclwaó festiwalowe rózgi i

dać w tym roku Tcatrowi Lalek,'Skrzat'. z Knurowa za zmontowanie
widowiska Sztuc:ny O... Z duzym zainteresowaniem oczekiwano reatru
tcj formuly. zgadując wybraną konwencję. Widownia byla pelna' Na
środck sali weszli, pchając przed sobą szpiralne łóżko. bardzo mlodzi
ludzie w lekarskich kirlach z wielkimi g|owami.maskami. Każdy z nich
mial zalożoną rękawicę.kukiełkę -- symboI rcprezentujacy jakiś zmysl.
(Robota scenograficzna Bronislarva Trytki wyśmienita ) WykonyrvaIi
wokó| lóżka choreograficzne ewolucje, którym towarzyszyl r1'tm
wystukiwany na szpitalnych naczyniach wstydliwego zastosowania.
Akcja oparta była na fragmentach Clovnady A' Strzeleckiego. W walce
zmyslów o prymat w organizmie czlowieka można dopatrzyć się
pewnych paraleli wobec ź.ycia spolecznego i tym podobnych nadkodo-
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