
Konfrontacje mistrzów

W polowie paźrJziernika l996 roku w Lubli-
nic odbyl się Międzynarodowy Festiwal Teatralny
Konfrontacje Teatralne. Już sama nazwa pny.
wo| ujc pami K onf ro n ta cj i M ło de g o Te at ra (które
poprzcdzil cykl' Wiosen Teatralnych) a związek
personalny tworzyl Janusz opryński' w jednej

osobic: komisarz tegorocznej edycji oraz zalo-
zyciel i wieloletni rcż,yscr ,,Provisońum''' zes-
polu lak ważncgo w hiscorii lubelskich imprez.
I to za sprawą jego gustu (oraz menadżerskich
umiejętności) publiczność otrzymaIa taki a nie
inny obraz teatru.

W la(ach siedcmdziesiątych Konfrontacje gro.
mldzily niemal wylącznie sceny sludenckie. Dzi-
siaj stracily pokoleniowy charakter. Istotne też
przestaly być różnice w formule organizacyjnej
między lcatrami. Zaś nowatorska estetyka i eks.
pcrymentatonikie metody pracy w ciągu lat prze.

na równych prawach z poszukiwaniem formy.
Obecniejednak zaangazowanie tego typu w pzed-
stawieniach ustąpilo miejsca osobistemu bilan-
sowi życiowych wartoŚci. Tańcz, póki mozesz
jest dzielem Iudzi dojrzalych, świadomych per.
spektywy końca, co jest źródłem refleksji o sa.
moogran iczen i ach w przy jaźni, mi loŚci, sztuce,
których nie sposób uniknąć' ale którym można
odebrać moc paraliżującą ludzkie poczynania. I to,

w wymowie przedstawienia, jest uzasadniają-
cym wysilek celem. Spektakl ten daje dowód
wierności wypracowanym niegdyś chwytom tea-
tralnym, umiejętności poslugiwania się wybra.
nymi środkami i świadomości scenicznego efek-
tu - wystarczy wspomnieć urodę finalu' Jedno.
cześnie zaś uświadamia, jak bardzo zmienila się
funkcja sztuki w ogóle a w tej mierze i poznań-
skich ,,Ósemek''. Glos, w którym slyszeliśmy
kiedyś moc buntowniczego wezwania, dziś za-
bzmial pięknie, a|e w bardzo kameralnym tonie.

W nurcie kontynuacji przyjętej poetyki zniesz-
czą się również dwa lube|skie zespo|y: ,,Scena 6''
oraz polączone sily Teatru ,Z Lublina'' i ,,Gru.
py Chwi lowej''. Pi erwszy wystawil Ś w ię tokradz.
two opatte na powieści Tauschinskiego, dnjgi
Dom nad Morzem wedlug poematów Ritsosa.
Ich dokonania znamionuje oszczędność, umow-
ność i wie|ofunkcyjnoŚć każdego elementu, zdol-
nego w pzedstawieniu ujawnić swój nowy meLa-
foryczny sens, ale w obydwu obserwujemy
zmianę jakościową. Jest nią wlaśnie zwro! ku
tekstowi literackiemu (wcześniej stosowanemu
tu w szczątkowej postaci). obecnie slowo stało
się glównym nośnikiem idei a znaki plastyczne
je tylko wspierają. Spektakle zyskały spójność
dramaturgiczną i mówią o ukonkretnionych jed-
nostkach. nie tak' jak kiedyś, o symbolicznych
figurach. Budują psychologiczne poruety postaci

- aftysty, który nie uznaje gnnic wo|ności w sz!u.
ce i neurotycznej kobiety ,,uwięzionej'' w mija.
jącym czasie.

Stare plaszcze' walizy, zdjęte buty, rzeczy w
węzelkach. skrzynie do przesuwania to znaki fir.
mowe ,'alternatywy''. Kiedyś, na prawach rewo.
lucji, weszly do tego teatru, by zostać w nim na
dlugie Iata. I jak okazuje się, ten język ma wciąż
swoich zwolenników nawet wśród zespolów mlod-
szych o cale pokolenie' Przykladem może tu być
Teatr im. Alberta Tison ze Znina i lego Psalm
będący przedstawieniem pelnym mlodzieńczej
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niknęly z teatrów poszukujących na deski wielu
teatrów rep€rtuarowych. Toteż obecnie ,,Kon.
frontjacje'' skupialy szeroki pzckój zespolów -od
instytucjona|nych tuzów po ma|omiasteczkową
(oczywiście nie w sensie ańystycznym) grupę
wywodzącą s,ię z amatorskiego ruchu mlodzie-
żowego. Najszerzej jednak zostala zaprezenLo.
wana formacja teatru niezależnego, który przed
okolo dwudziestu laty z taką dynamiką posze-
rzal się o kolejnych pzedstawicieli' Sytuacja ta

nie ulatwia odnalezienia kllucza do opisu calego
przedsięwzięcia, ale jednak rodzi pokusę pójścia
tropem awangardy lat.siedemdziesiątych i stwier.
dzenia, co stalo się z jej czolowymi, do dzisiaj
aktywnymi twórczo, reprezentantami.

Trzeba więc zacząć od legendarncgojuż dziś
Teatru Ósmego Dnia. Jego znakicm tożsamości
byl krytycyzm spoleczno-polityczny traktowany

sposobie wykonania. Ich gorzka wypowiedź o ota.
czającym świecie zawien kilka przejmujących
scen, jak choćby ta z galopadą uskrzydlonych
konfesjonalów. Jednakże, uznając walory przed-
stawienia trudno widzieć w nim - wbrew lanso.
wanemu poglądowi' wzór formalnej odĘwczo-
ści, ksztaltowi jego bowiem wyraźnie patronują
poprzednicy.

Wspomniana estetyka - chociaz nalszenej pny-
jęt^ Przez polski teatr ofr _ aie byla nigdy jedyną
propozycją. odmienne rozwiązania zna|az|a juz
na samym początku swojej drogi twórczej war-
szawska ',Akademia Ruchu''. Jej wystąpienia z
pogranicza teatru i sztuki akcji zawsze sytuowa-
ly się w pewnej opozycji wobec ,,ciemnej awan-
gardy''. odmiennoŚć tej propozycji zasadza się
na stosowaniu intensywnej barwy (często o sym.
bolicznym znaczeniu) umieszczonej w rozleglej
przestrzeni po to' by za ich pomocą budować
kompozycje o plakatowych walorach. Tak też
jest w pokazanej ostatnio Piosence. Pozbawieni
kwesti i aktorzy przesu wają dekoracj e' aran żuj ąc
wciąż na nowo sceniczną pzestrzeń albo obe-
cnoŚć swą uzasadniają wykonywaniem prostych
etiud ruchowych. Z tak schematycznych dzialań
wylania się jednak wnikliwa wizja życia spo.
lecznego w Polsce odmienionego ustroju, gdzie
suma indywidualnych wrażliwości zostala spro.
wadzona do unifikujących czlowieka danych sta-
tystycznych, A sposób budowania komunikatu,
chociaż stosowany przez ,,Akademię'' od daw.
na, wypadl świeżo ł na miarę czasów.

W Konfrontacjach wzią| również udzial Teatr
,,Scena Plastyczna" KUL, nieodmiennie w tra-
dycji lubelskich festiwali stanowiąc sam dla siebie
kategorię. Daleko posunięta redukcja tworzywa
teatra|nego znakomicie sluży su gestywnoŚci stwa.
rzanych wizji' które w Szczelinie wpisują się w
eschatologiczną perspektywę. obrazów ekscy-
tujących swym wizualnym ksztaltem i filozo.
fi czną niejednoznacznością.

Zupelnie inny kierunek poszukiwań reprezen.
tuje ośrodek Praktyk Teatra|nych,,Gardzienice''
uświetniający lubelską imprezę. Spektakle tej
znanej na świecie grupy powstaly z fascynacji
kuIturą ludową różnych narodów. Umiejętność
lączenia materialów źródlowych - w obydwu z
istniejących w dorobku ze.spolu przedstawień -
dala nasyconą muzyką, śpicwcm i ekspresją cia|
kompozycję. Toteż. żywot ProtoPoPa Awwaku.



OBRAZ MIEJSCA

nia źróde| inspiracji i swoistego ksztaltu - na-

zwane ,'etnooratoriami''. ZaŚ tym, co pomnaża
ich emocjonalny odbiór, jest pa$a wykonawcza
nie mająca sobie równych w teatrze.

Pewne podobieństwo zainteresowań z ,,Gar-
dzienicami" wykazuje Towazystwo Wierszalin.
Dotyczy to szczególnie formu|y bytowej, ale tak-

że objawia się zainteresowaniem spolecznoŚcia.
mi lokalnymi i próbą czerpania wzorców z ich
zywej wciąż, tradycji' ,,Wierszalin'' znalazl takie
miejsce w Supraślu, a temat pzedstawienia w
cudzie. który niedawno zdarzy| się w podbialo.
stockiej wsi. oparty na jego kanwie cłup (po-

kazany świeżo po premierze) to najbardziej spo.
rne widowisko Konfrontacji - dla jednych to

anegdota obyczajowa zanurzona w kolorycie pol-
sko-bialoruskiego pogranicza, dla innych to ubra-

- _ne-.łlr_!+dcrvą szet.'jłębekie pytanie o lstctę me.
tafizycznego wtajemniczenia. Spór toczy się tym
intensywniej, gdyżjego autor i reżyser Piotr To.
maszuk jest widziany jako nadzieja polskiego
lealru.

odrębną grupę festiwalowych prezentacji sta-

nowily występy tealrów ulicznych. SpoŚród nich
zdecydowanie wyróżni|o się poznańskie,,Biuro
Podróży'' (poniekąd wychowankowie,,Ósemek'').
okrucieństwo wojny w ich Carmen funebre zys-
kuje tak pzejmujący ksztalt dzięki uruchomieniu
energii każdego skladnika spektaklu. Juiz roz-
poczynające widowisko akordy Pieśni żalobnej
Pendereckiego budzą grozę, którą pomnaża zja-
wienie się postaci na szczudlach siejących na
oślep trzaskającymi pejczami. A kiedy na deko.
rację wypelzająjęzyki ognia, to ornamenty bra-
my wybrzuszają się' pękają z loskotem, opadają
na ziemię. Woń podlego wina rozpryskiwana w
scenie gwaltu wzmacnia klimat wydarzeń' wy-
zwa\ając u widzów autentyczne emocje. I to
wIaśnie precyzja w używaniu skodyfikowanych
środków preyn-atdrrych temu odtamowi teatru
zdecydowanie wyniosla je ponad inne.

Występy zagranicznych zespolów można by
pominąć w krótkim omówieniu, gdyby nie Ro-
sjanie. Teatr ,,Derevo'' okaza| się chyba najcie.

kawszym zj awiskiem festi walu. Wystawione przcz
nich Czerwona Strefa i Poludnie, Granicą cha.
rakteryzują się wielkim bogactwem scen o trud-

nej do odna|ezienia zasadzie następowania' bo

nie ukladają się w przejrzysty przyczynowo.
skutkowy ciąg. Wlaśnie owa alogiczność zda.
rzeń, ich kalejdoskopowość' w której przypad.
kowy uklad elementów organizuje porządek
calości' oddaje nieprzeniknioność świata i rela.
tywność wszystkiego. Dysharmonia stylistyczna
zestawianych obrazów są tu niezwykle owoc.
nym zabiegiem. Wyrafinowanie plastyczne mie-
sza się z tandetą' komizm z liryzmem, narodo-
we z internacjonalym. Wszystko to jednak jest

możliwe do wyrażenia dzięki niezwyklej wprost
maestrii aktorskiej. P|astyczność ci al wykonaw-
ców poddawanych w kró&iej chwili liczrrym trans.

pozwela osiągnąć z*6hłły€ając9 bcge.
two sceniczne zbliżone do stylistyki videoclipu.
Być może dynamizm, wielobarwność widowi.
ska i akrobatyczna sprawnoŚć grających to czyn.
niki' które w najbliższych latach będą najbardziej
cenione jako nośniki scenicznego komunikatu.

Regulą wręcz jest, że festiwale rodzą u ogląda.
jących oczekiwanie ańystycżnych rewelacji i lo
świeżo objawionych podczas jego trwania. w ra.

zie ich braku (a spelnienie ma miejsce niezwyklc
rzadko) pojawia się rozczarowanie. Na tegorocz.
nych Konfrontacjach |ez zabraklo odkryć. Wy-
soko oceniane w kraju i za granicą teatry przy-
wiozly znanejuż co pi|niejszym widzom dziela

- zrobione wedlug wlasnych receptur. Wypróbo'
wanych i udoskonaloanych w trakcie stosowa-
nia' dzięki czemu przygotowywany produkt ma
indywidualne cechy. Łatwo przywyknąć do ich
standardu. Nie znosi to jednak chęci popróbo'
wania gdzie indziej czego innego.

Magdalena Jankowskt

M iędzynarodowy Festiwal Tcutrulny,, Konlrontacjc
Tcu|ralne',, komisan: Janusz opryński - Ccntrum
Kultury Lublin' l0-13 października l996.

268 K]R.FSY


