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Wpuszcze|i tylko na chwilę
O Dom nad morzem Teatru ,,Grupa Chwilowa"
i Tcatru z Lublina piszę pod szyldcm bicżących wydarzcń' chociaż pierwszy pokaz tc8o pzedsowicnia
mial miejsce już w czcrwcu 1995 roku. Madomo

jednak' źr tcauy pnynaleznc do nurtu altcrnatywne.
go pracują nad swoimi spcktaklami tak, iż dlugo po.
zostają one ,,dzielcm w proccsie''- stąd kłżdako|cjna prc?rntacja jcst rodzajem prcmiery.

Dzielo sccnicznc ElżbieĘ Bojanowskicj (sccnańusz) i Krzysztofa Borowca (rcżyseria) powstale na
kanwic dwu pocmatów współczesncgo pocty grcc}:icgo Yannisa Ritsosa nie ma zatem jcszcze ostatccznej
formy teatralnej, chociaż nic brak w nim już zaska.
kujących pomyslów inscenizacyjnych, które ukladają
się w atrakcyjnic skomponowane obrazy. Coraz bar.
dziej pncstaje też być monodramem, a staje się spck.
taklem rozpisanym na - nieńwnoaędnc wprawdzie
- ttzy role. (W tym jcdna pozbawiona kwcstii).
otyba nic}:st dziclcm przypadku, Ł kotcjny zespó|
rcprczcntujący tę formę teatra.|ną zdccydowal się wy.

korzystać tckst litcracki

w tak

pc|nym ksaalcic.

Przywróci| s|owu utraconą pozycję. Fakt tcn zmicnia
ich dotychczasowy wyMr estetyczly i cgzystcncjalny.
A novun wyniką być moźr z tcgo, źr rcspól tcn nic
tworzy dziśgrupy pokoleniowcj, gdzic światopogląd
gencracji stanowi klucz do rozpoznania i intcęrctacji
świata w mnicjszym stopniu niż dawniej podlcga ty.
ranii oko|iczrości zcwnętrzrych, obojrlnicjc zalcrn mię.
dzy innymi na spolccznepolityczny kontckst sztrki.
nabicrają rmgi wtajcrnniczcnia w Ńcprrcnitniony krąg

bvru.

To' ź,c tak rozcdrganą struktuĘ psychiczną da|o
się wyrazić w katcgoriach tcatralnych jcst Ęlcż za.
slugą intcrcsująccgo aktorswą co i rcżyscrii' która
pozwoliła język pocmalów prze|oilyć na znaki scc.
nicznc dalcko wykrąe.ające poza i|ustracyjność wo.
b€c tckstu. Wszystkic onc micszczą się w wypracowancj przcz
w
''Grupę Chwilową'. stylistycc i lączą
sobic urodę wizualną z si|ą mctaforyczncj zawartości
obrazu, który zachowując swój autonomiczny wobcc
tckstu status, uzupcłnia go i wchodzi z nim w dialog.
Zunysl konstrukcyjny spcktaklu opicra się nr Przc.
bic glcj grzc p.zcstrzcnncj zmicniaj ąccj rxyoow anic
widza wobcc micjsca i osób wydancń, co tcż zmic.
niaigo rulę w wykrcowurj rzcczywistości - wchlanią
by potcm pozostawić poza jcj obrazcm. Widzowic
wchodzą do opuszczoncgo domu, poznają związaną
z nim historię, a wkrótcc potcm spoglądają nań z od.
dali' pozostawiając zamkniętą w nim tajcmnicę - żywych i umarlych. Na tak magicznc przcksztalcanic
rozmiarów sccny - od zamkniętcgo nędami kncsc|
przcjścia do, zdawaloby się, rodeglcgo po horyzont
obszaru - mialy wplyw nic tylko clcmcnty sccnograficznc, alc równicż mistrzowska rcżyscria dlwięku
(Krzysztof Glębocki). Nadawanc w tcchnicc pscudo

Dom ngd morzcm jcst zatcm sztuką o kocgzystcn.
cji żywych i umarlych' o pecmożncj sile tcgo związ.

ku ucieleśnioncEo przez Strłźniczkidomu, Dwic
,'rnlodszc siosĘ'' - starzcjącc się kobiety, samob.ic

Ęcącc się po wiclkim

domostwie, swój status

du-

chowy okrcślająslowami: v,szJs,ko nas opuścilo, ny
opuścilyśmywszystko _ ńwnowaga zostala osiqgnię.
|4, niemąI sPrawiedliwa równowaga bez wujerutych
żalów, bcz winy i nawc! bez smutku - jalby noglo

być inaczej? Jcdnak ów zadeklarowany spokój ma
wiele odcicni' Ncurotyczna osobowośćglówncj wy.
konawczyni (E|żbiety Bojanowskicj) doskonalc splr.
ta się z postacią bohatcrki wykrcowanej

przcz Ritsosa

Budujc on sylwctkę wicloznaczną, doskonalc wpisu.
jącą się w zcczywistość' która zrazu wydajc się szo
kująca i chorobliwa, potcm coraz bardzicj nafuralni
i aozumiala. Nasycony ciclesnościąświat wspomniot
jes bardziej zmyslowy niż martwą chociłż rcalnr w
mat,erialn).m konkrccic' rcraźnicjszość.Zacicrają się
granice czasu. Świadccnva przcsz|ościodzyvĄą n,
szczególną intcnsywnością. S trz4py minioncgo Ęc|r
nabierają crotyczlcj magii' stają się swoistymi fcty.
szani. w aluzyjnych odnicsicniach pojawiają się rrręż
czyźni, wnov4 zawo8lowany crctyzrn. Ajcdyny po.,
jawiający się naprawdę - Pos|anicc z listcm - uic
chcc lub nic potrafi przckroczyć baricry między fuil
tcm zcwnętrznym a klimatcm domu' który
mid:
'jcst
sccm znar|ych''. Do Lońca więc pozostajc nicmyra
sfuchaczcm. W tym konrckścic doświadczcnir siór
kwadrofoniczlcj pobnękiwania. szclcsty, szumy, stuki w istotny sposób paydawalyjcj ksztaltu. Równicż
jakośćrcjestrowanego Przez mikrofon glosu aktorki
sprawią żc chwilarni odbicra się go jako
'5zklany'' odrcalniony pzcz wysokic brzrnicnic,,'otaczający''
zĄrxlam postać ch lodcm.
Waźaym clcmcntcm, którc8o ranga rośnicz przcd.
stawicnia na pzcdstawicnic jcst światlo (rca|izacja
Rafal Rosloń). W zamyślcrcżyscrskim jcst u|oźrnie
ko|ejnych sccn w barwach świctlncgo spcktnrm i z|ą.
czenic ich w pcwnym momcncie w
ęczy''' Być

'Juk

możc odmicni to bardzo obccny scns wypowicdzi.
Wszystkic tc zabicgi stwarzają nadzicję' żlc z czagm
zostaną wycliminowanc z przcdstawicnia isnicjące
dotąd ,,pustc'' sceny, zĘdnic pow![ranc (ścinanic
kwiatów zza okna, powrót po śladach)' zdającc się
utywaĆ jc nicco przygrubym ścicgicm,latwym do
rozpoznania jako brak spójnŃci.

Magdlbna Jąnkowslłl
Dom ngd moź.cm wed|uB Yannisa Risosa'
',Grupł
Chwilowa'' iTcur z Lub|ina" scenariusz Elżbicta Bojanowska, rcżyscria Krzysztof Borowicc, rcaliza.
cja dźwięku Krzysztof Glębocki.

