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ZDARZENIA

Dwa do kwadratu

Państwowy Teur Lalki i Aktora im. Hansa Chris.
tiana Andersena w Lublinie dwa lata temu zorgani-
zowz| I Spo*ania Teatralne ,,I'ttlki w I:lblinie,', które
w czerwcu 1997 roku odbyły się ponownie' ale już
pod mianem Biennale. Druga edycja konkursu zgro-
madzila zespoly o ,,lalkowym rodowodzie'', chociłż
część z nich odcszła od tradycyjnej nazwy' sugerując
że ,.nie moźna iych scen ograniczać jedynie <io-lafti'
gdyż taka identyfikacja ma funkcje rcdukcyjne''. Na
II Biennule zaprezenlowaly się więc teatry o różnym
statusic orgrnizacyjnym i odmiennych tradycjach ar-
tystycznych. Wszystkie one jednak wpisują się w pro.
gram poszukiwań nowych środków wyrazu sztuki |al.
kurskiej.

Triumfatorem konkursu zostalo przcdstawienic iBł/y
Dżil i jego pies Johna Ronalda Reuela To|kiena zreali.
zowane w Puistwowym Tcatrzc LALKA w Warsza-
wie. Zdobylo ono wiclką nagrodę publiczności, ajcgo
twórca ondcj Spiśak otrzymal regu|aminową nagro.
dę jury za rcżyscńę. Drugi zaś S|owat lvan Hudak -
pracujący nad oprawą plastyczną spektaklu - 72,sce.
nografię. To ona stala się bardzo wrrżnym czynnikiem
sukcesu. E|ementy wiejskiego krajobrazu stają się tu

figurami pzedstawienia. 7 pozoru nŃladują rzeczy.
wistość, |ecz w istocie stwarzają nową, która funk.
cjonuje wed|ug zaskakujących regu|. opowiedziana
w ten sposób hi.storia walki sprytnego wieśniaka zc
Smokiem i Olbrzymem (co za lalki!) jest przez to
pelna fantazji, ruchu i specyficzncgo poczucia humoru.

By|y reż rozdane |aury w poszczególnych katego.
riach. Bogdan Szczcpański otrzyma] nagrodę za muzy.
kę do Dziejby /ashel Boleslawa Leśmiana (Państwo.
wy Teatr Lalck zŁamż.y)' Rzeczywiście wie|ka uroda
kompozycji ins!rumentalnej ukladala się kontrastowo
z jakością proponowanej nam dek|amacji - w wielu
fragmentach spektaklu. Wladyslawa J anickiego wy-
różniono za choreografię do Rycerzu Niezklmnego
Macieja Wojtyszki (PTLiA w Lublinie). Pomysl ru-
chu sceniczncgo inspirowany po trosze programem
Monthe Pythona M inisterstwo krrlktiw niepoważlych,
a po troszc wzorcm zachowań estradowych wyko.
nawców muzyki disco polo sprawdzil się znakomicie.
W calym swym natęclwie i bana|ności jest dobrym
komentarzcm do widowiska. w którym schemat baśni
wpisany jest w rzeczywistość mass mcdiów z wszcch.
potęgą reklamy. odtwórca Terazyta Ptysia' g|ównej
postaci Ryceza Niezlontnego, Zbignicw Litwińczuk

zdobył pierwszeństwo w kategorii,'najwybitnicjsza
rola męska''. Polączcnie cnót rycerskich z dezorien.
tacją w świecie baśni potraktowu|ym d rebours d^|o

w tej kcacji cfekt komiczny, jaki nie co dzień widu.
je się w naszych lealrach' Za najwybitniejszy epizod
jury wyróżnilo lubelską aktorkę llonę Zgiet gnjącą
księźniczkę Pankselansję w Rycetzl Niez}onnym Nt
tomiast nagrodą za najwy.uitniejszą rolę żeńską zostal
obdzielony caly zespól Bia|ostockicgo Teatru Lalek
(Sylwia Janowicz-Dobrowo|ską Maria Rogowską lwo-
na Szczęsną Pawel Aigner, Wies|aw Czolpiński i Mi-
ros|aw Wieński)' który w Pgrodach Jana Potockiego
podawal sobie marionctkęZ.e,ryzabe||i z rąk do rąk.

KilkanŃcie prezentacji wypelniających Biennale
pozwalajuż dostrzec tcndcncje aądząpe rym obszarem
sztuki. Znamienną cechą jcst odejścic od poslugiwa-
nia się tylko lalkowym planem. Jcdynym tak zbudo.
wanym przedstawieniem bylo widowisko O medyka
Feliłlie Piotra Tomaszczuka w rcżyseńi i zc sceno.
gralią Jerzcgo Zitzltana- Poza Ślą5kim Tcatrcm Lalki
i Aktora AIENEUM z Katowic wszystkie innc lączy.
ly lalki z ,,żywym plancm'. Niegdysiejsi animatorzy
stali się dilś często autonomlcznymi wykonawcami.
Wysz|i zzz parawanu| by urealnić swój aktorski byt.
lalka przestala wypelnil sobą świat Pzeds.tawiony i nic
pozwala wicrzyć w swą samoistność. Najczęścicj wcho.
dzi w relację zc wspólobccnym na scenie aktorcm.
Często spajają się zc sobą tak, źp cz|owiek dopclnia
ccchy .skonstruowanej w pracowni plastyczncj figu-
ry. AIc nierzadko rozpoczynają między sobą prze.
wrotną grę dzialań. Tak jcst w Paradach, gdzic chwi.
la.mi lalki jakby wyzwalaIy się spod wladzy-:łtoów
i śmialo sobie z nimi poczynają w erotycznych za-
czepkach. Czasem partncrska rclacja ustępuje miej.
sca takicmu uk|adowi, w którym |a|ka zostajc spro
wadzona przez aktora do roli rekwizytu. Ta mnogość
wzajemnych stosunków wzbogaca wykreowany obraz.

Zauważa|lym trcndcm jcst też uzcwnętrznianic w
spektaklach metatcatralncj świadomości. Ich twórcy
zdają sobie sprawę, iż muszą się pos|ugiwać zbiorcm
wymyślon ych przez |Ńa chwytów, w dodatku spo pu.
|aryzowanych przcz milsowc środki przekazu. Wciąż
mogliśmy widzieć odniesicnic do usta|onych konwcn-
cji - na przyklad kina niemego w Z życia smoków
Państwowcgo Teatru Animacji z Jc|cnicj córy (po-
mysl i rcżyseria Bogdan Nauka. scenografia Edward
Lutczyn). Wciąż też otrzymywaliśmy sygna|y tcgo,
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żc artyści teatru wiedzą, jak cstetyka kina' telewizji
i gier komputcrowych ksztaltuje upodobania widzów.
Stąd też pewnie licznc próby spożytkowania tych
wzorców w budowaniu dzie|a sccniczncgo. Tu moż.
n^ przytoczyć zabicg cofania sccny w zwolnionym
i przyspieszonym tempic, naśladujący w Rudym Dżi.
Ju... moż|iwości taśmy fi|mowej.

Ko|ejna dążno.{ć teatru lalkowcgo lo próba Posze.
rzenia kęgu odbiorców o ludzi doroslych. Szlanda.
rowym przykladem są tu Purady śsłlęcące triumfy na
niedawnych Opolskich Konfntntacjach Klasyka Pol-
.lła - imprczie organizowanej przecież. nie dla dzie.
ci. Podobne ambicje ma teatr KALONG funkcjonu-
jący na zasadzie teatru studyjnego, poszukującego.
lego Pluguwy ptak ntlcy wedlug Josó Donoso i Fran.

cisco Goi adresowany jest do doroslych' których to
studium przemijania moźc poruszyć najg|ębiej. Rów.
nież Gimpel clupek |salcz Bashevisa Singcra przy.
wieziony z le|eniej Góry - opowieść o wieczncj mi.
loŚci' którcj nie niszczy zdrada i zdrldzie z braku
milości' jest ofertą dla chcących bywać na przed.sta-
wieniach lalkowych, nie tylko z dzieckiem. t niech
środek przekazu nie przcslania wagi poruszancgo pro.
blemu.

Magdalena Jankowska

lI ]JiennąIe ,,I"glkiw Lublinie,,, komisarz: ZdzjsIaw Rej

- Państwowy Teatr La|ki i Aklora im. H, Ch. Arrder.
sena, Lublin 4-8 czerwca 1997.


