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ZDARZENIA

Z czym Litwini przybyli?

,S tworzenie ksztaltu anystycznego jakiegokolwiek

festiwalu wymagl nie lada umiejętności strategicz.

nych i niemal takie same talenty polrzebne są tym,

którzy mają rzecz obejrzeć i zaopiniować. Wszystkie-
go nie sposób 3a|iczyć,,, waznc jednal<, by zna|eźć

indywidualny klucz w zestawianiu propozycji, nie Ę.
dqc przy tym gluchym na ogólną koncepcję progra.

mu. Ileż gróźb pomyłki niesie ze sobą wyMą wie
każdy' kto próbowa|. Czasem pomocnc stają się de.

cyzje innych. W tym roku Konfrontacje (komisarzem

edycji byl Janu.sz opryński) odbywaly się w dwu miej.

scach równocześnie. W Lublinie toczyla się oficjalna
część festiwalu a nurt offowy zna|azł dla sicbie miej.
sce rv ośrodku Praktyk Teatralnych w Gardzienicach.
Te trzydzieści kilometrów dzielących miejscowości
to niby niewiele, a jednak skazywalo na radykalny
wybór.

'Skoro poprzednim razem skupilam się na wystę.
pach grup niezależnych. teraz przyszła mi ochota za.
jąć się propozycjami te atru rcp€rtuarowego. A te wy-

dawaly się atrakcyjne pod wieloma względami Po
pierwsze, sygnowirli je rcŻyserzy o g|ośnych nazwiskach'
Po drugie' część z przywiezionych do Lublina spek.
Lak|i mia|a juź swoje prenliery na największej i naj.

bardziej demokratycznej scenie w Polscc, czyli Tea-
trz'e Te|ewizji. To nie tylko nrimowolnie podkrcś|a

klasyczność owych pozycji, chociaż wszys&ie one
powstaly wspólcześnic, irle tdkże stwarz a polc porów.

nań' .szczegól nie w międzynarodowej rywalizacj i.

Tu od rłzu trzeba powicdzieć. że teatr litewski byl
g|ówną atral(cją Kunfrunfucji. W tym roku Lublin móg|

zaol.erować to, co dotąd uchodzilo za przywilej toruń.
skicgo KONTAKTU (chocia,ż i Wanizawa starała się
nic zostawać daIcko w ry|e, ,a rakżr udalo się to kie.
dyś Cdań.skowi czy Klodzku). Jonls Vaitkus, Rimas
Tunl i nas, Eimu ntas Nckros ius, Oskaras Korsunovas
ro dzisiaj europcjskic slawy' rcprezentującc kolejne
pokolcnia. Ich zcspo|y z:rprŹLsz.l się na wszys&ie wź.
niejsze imprczy. Najwybitniejsz.c teatry na^szcgo kon-
tynentu proponują tym ioscenizatorom wspólpracę. Na
świecic zapanowala moda nu .,Nową Litwę''. A rów-

nocześnie u.stali| się modny rcpeńuar, którcgo dostar-

czają tacy wspólcześni dramaturdzy, jak Thomas Ber-

nhard' Peter Handke' Elfńede Jelinek. Bemard. Ma-
ńc Koltes' Wcrner Schwabc, Brad Fraser, Macius von

Mayenburg. Zanim jednak - wzorem ,.Roberto Zuc-
co"(szczytowego przykladu tcndcncji) - podobne !c-

maty traft|y do teatru, zainteresowaly twórców kino.
wych. Tcn nurt rcprezcntowaly Gorzkic Aoly Romana

Po|ariskicgo. Wściekle psy i PuIp Ficłlon Quentinu
Tarantino, Urodzeni mordercy Olivera Stone'a.

zaintercsowaniu tcmu u|cg| również Korsunovas,
biorąc na warsztat ogień w 3|owle Mariusa von Ma.
yenburga. Mlsszę payznać, że ów dramat mimo swej

sccnicznej popularności, nie wydajc mi się glęboką
wypowiedzią o wspóIczesności. W.szystko, co zosta.
|o o pokazane: kazirodczy związe|ę poczucie alienacji,

lęk pned światem i chęć unicestwicnia go, jakkol.
wick tragiczne dla bohatcra nie mają waloru studium

ani psychologicznego, ani socjologicznego. Póba ra.

cjonalnego przeiledzenia przyczyn rwie się w pó| dro.
gi' Braluje przeslanek, żeby osądzić' co spowodowa-
lo stan bohalcra. Nic udaje się tcż próba widzenia w

nim ofiary losu, Śepego pzypadku, nicsprawiedliwego
zrządzeni4 bo pewne sygnaty każąjednak poszukiwać

realnego sPrlwcy' od sztuki nie oczekuję jcdnoznacz-

noŚci wymowy, zauważam tylko, że czym innymjest
wie.loznaczność stanowiąca pożywkę dla inteęreta.
cji, a czym innym mnogość tropów' która sprawia
wrażenie nieco powierzchownego - choć efektowne.
go - potraktowania problcmu. A może jednak sceno.
grafia skladająca się z ulożonych w nicniiluralny spo-

sób spzętów domowych podpowiadała tcn picrwszy
sposób odczytania? Przedmioty, oderwane od swojc-
go pierwotnego znaczenia i normulnej estetyki, stwa-

rzają Świat zachwianego porządku. świat wartości

,,przcwróconych do góry nogami''. w którym i e|ycznc
posady zostaly potężnie zachwiane. Tylko nie wiem,

czy dckoracja może udŹwignąć aż takie obciążenie
ideowe.

Natomiast kreacje aktorskie (Olga - Rasa .Samuo-

lytc, Kurt - Gytis lvanauskas; aczkolwick doskona-
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Zdarzenit

łe, nie przewyiszają poziomem tcgo, co na szklanym
ekranie zaprezentowal i nasi wykonawcy (szczegó|nie

Maria Peszck)

Dopiero druga z przpviczionych do Lublina prac

reżyrcskich Korsunovxa - Shopping & Fucking Ra-
vcnhilla zdawala mi się zaslugiwać na szczególne za.

interesowanie. Tutaj o niezrozumienie jeszcze latwiej
i bcz trudu można poprzestać na slowach zgorszenia
zamiast drążyć problem i cieniowl occnę. Część pub.

liczności w|aśnic w ten sposób wytazi|a' swoją opi.
nię' wychodząc zc spektak|u grubo przed pierwszą
przerwą. A przedstawienie to jest doskonalym przy.
kladem samozaprzeczcnia, czyli wznszania melodami

najda|szymi od subtclności. Videoclipowo montowa.

ne sceny obfitują bowicm w obsccniczne zachowania
i wyzywające kwestie. Nikt tu nie szuka eufemizmów.

Przek|eństwa leją się z ust, a|e to, co w pierwszej
chwili tak razi, z czlsem traci swą wulgamość. Za.
nuFzalTy się w ich strumień jak w wodę wcale nie

brudniejszą od innych. Tak samo dla zachowań seksu.

alnych nie zosta|y wymyślone zadne formy symbo.
licznc. Branzlowanic, za przeproszcnienl jcst bran-
zlowaniem a nic skrytą za karropą imitacją. Znowu
można przywolać kino. To aulentyan w filmowym
.styIu, Aktorzy są nadzy i naprawdę się dotykają' choć

przecież zbliżenic nie jest doslowne. To jedna zc spe.

cyficznych metod gry z widzem. Pub|iczność podda.

na takiemu oddzialywaniu ma do wyboru albo pelen

wzgatdy dystans wobcc wykrcowanej zeczywistości,
a|bo próbę wniknięcia w nią mimo pierwotnego opo.

ru. A skoro tylko uda 'się w oglądających wzbudzić
Empatię, pojawia się szansa innego spojrzenia na bo.

harcrów. Ci ludzie (w większości bardzo m|odzi)' kó-
rych życie wypclnia ,,kupczenie i dupczenie'', pnc.
stają budzić wyłącznie oĄrazę a zaczynają zaslugiwać
na nĄszc wspó|czucic. Czujcmy chlód' którym są spo.

wici jak zimnym blaskiem z tclewizyjncgo ckranu.

Migocąca kolorami papka nie daje ź:adncj spójnej wi.
zji świata a ilustruje tyIko jego histcryczne rozedrga.

nie. Widzimy ludzi zagubionych i bczradnych mimo

wyuczonego cwaniactwa. Ale tam nic ma bczwzględ.
nych spryciarzy i naiwnie uczciwych. Tir istniejc jc-
dynie rotacja na pozycji ,,cwany'' i ,,cwańszy'' i jcst

tak szybka, że bohalerowie w żladnej z nich nie zdą.

żają poczuć 8runlu pod nogami' Rozpężyć się. Skon.
laktować z w|osnymi uczuciami' którc są w nich głę.

boko uwięzionc. Zamarznięte. Wszc[ka eksprcsja jcst

tylko namiaśtką emocji. PrzekleństwĄ scks i chęć
posiadania rzeczy są przykrywką dla glodu milości.
Każda z postaci pngnic być na stalc do kogoś ptzy.
naleźnym, alc żadna nie potrafi tcgo drugiemu za.

ofiarować. Zachowania ludzkie w świecie Shopping &
Fucking są zrcdukowanc do prostych mcchanizmów
wymiany hand|owej i tylko tęsknota za czymś naiwnym

i bczinlcrcsownym burzy jcgo dobrc funcjonowanie.
Użytkownicy jawią nam się jako ofiary. I pcwnie nie.
jeden z widzów. patrząc na ofiary tego uProszczone.
go sposobu funkcjonowania. ma odruch skonfronto-
wania zcczywistości tcatralnej z tą' kórą nes ohcza
i którą sami stwau3'ny' Przcnźenic jej kształtcm możc
dzialać jak terapia.

Zupc|nie inną propozycją okazal się solowy popis
Benasa Śarka z litewskiego Tearru Glinkai. Przedsta.

wienie, którc przcz znakomitą swą większość spra-

wia]o wrażcnie g|ębokicj rcflcksji nad fenomcnem
istnicnia, dzięki żartobliwemu zakończcniu zmienilo
się ( w moim odczuciu zo stra!ą) w kabaret. Pzez
blisko godzinę aktor (mim? tancerz?) tak operowal
swoim cislem, źr wydobywal z niego jakieś pierwornc,

zwierzęce ruchy. W Pewnym momencie clementamy
zakras gestów zacząl się ukladać w spcłyficznc struk.
tury nartacyjnc' o jakimś zarazcm mitycznym i bio.
logicznym Początku ilycia. o wy|anianiu się z chao.
su form zorganizowanych. I już nie wiadomo, czy to
w przypadkowych drgnicniach rozpoznajcmy znane

nam rytmy natury czy !eż animację świata na jakiś
precyzyjnicjszy ksaall alc czlowiek zc swojej malej

penp€ktywy widzi jedynie pozbawione harmonii wy.
cinki. Aż na scenic pojawily się prawdziwc gęsi. co
skutccznie po|ożylo kres uczcie fi|ozoficznej. Ale dla

sprawicd|iwŃci' muszę powicdzieć' źr sam wykonaw.
ca, rcżyser i scenograf w jednej osobic mówi o swo-
im tcatrzc jako .,ludowym".

Na wyobraźenic znalomitej kondycji artyslycznej
Litwinów z|ożyl się ta}źr sukces Wiśnklwego sud,u

firmowancgo prazTeatr Maly z Wilna, o czym nie-
soty wicm tylko zc slyszcnia-

Wrcszcic czas wspomnieć o polskich powtórkach
i po|skich znakomitościach, W tcj kategońi mieści się
pokazany już wczcśniej na malym ekanic Pmrok llja
Tadeusza S|obodzianke, który od wic|u już lat dzierży
prym czo|owcgo wytwórcy utworów sccnicznych. Sz!:.
ka pisana przcz długi czas kojarzonego z ,'Wiersza.
[incm'', tcraz trafila na deski Teatru Nowego w Ł.odzi.
Pod rcżyscnką wodzą Mikołaja Grabowskiego powstal

spcktakl - przypowieść' jezcli brać pod uwagę nadnęd.
ny s€ns utworu i spcktak| - plaskorzeźba' co się tyczy
ksztaltu sccnicznego. Moralistyczna hisoria o katolicy-
znic jest przlsycons krcsowym kolorytcm lokalnym
a jcj wymowa ztagodzona dawką humoru. Natomiast
piękny śpicw i powab cielesny wicjskicj jawnogrzc.

sznicy czynią nrłz przyjemn4 dla ucha i oka.

TAarzeaia

Nn z.amknięcie prcg|ądu trzcba wymicnić mono-
dranl Jana Pesz}a (rłcczywiścic osratni punkt Kon.
IfunkrL,ji) - Narts:t:ic konicc,kcór1 pod szyldcm Tc-
iltru studio w Warszawic rvyrcżyserowa| Zbigniew
Br7-oza. Bohalcr (ckstu Pctera Turrinicso to sanlobój.
ca Śzykujący się do naciśnięcia spustu. zanim jcdnak
wYkonu ten ostatccznv gest, spowiada się ze swcgo
życia, krórr: chociaż peIne pozornych sukcesów, w

istocic jest k|ęską. Mimo tr.lgizmu wpisanego w sy.
tuację. całość nie wydajc się powłżna, a imponuiąca
precyzja wykorzystania środków wynzu zdajc się za.
mykać przedsięwzięcic w runach dokonanir waruzta.
lowcgo Tlumnie zgrolnadzona publiczno""ć poświurl.
czv|a.'i:c zjawisko chodz-cnia ,,na lktora'' jest ciąg|o
zywc.

Z obru.u tcgorocznych Kon'fronl\(ji nic sposób
wynrazać azjatycklcgo hitu, czy|i opery Pckińskicj.
występ Qi Shu Furlg.s Company (p|anowany już na

ubicgly rok1 to |il\y - p|?.cz .\wą odrębność - kąsck

dla wirlzów, ale już znacznic mnicj d|a rcccnzcntów.
Cóż bowiem napisać o sztuce przywiczionej z Chin?
Objłśniać hcrmetyczną d|a nas konwcncję (co intcre-
sująpo zrobi|i podczls prowadzoncgo prEz siebic wur-

s:aalu aktorzy zc W.schodu)? opisywać swojc wrłźe-
nia, którc niechybnie staną się świadectwcm dystaDsu
kultur' Mimo to niccodzicnna ofcna oodbila waność
proSramu.

Jaki więc by| ren Ficstiwal? Jak karafka La Fonlai-
rc'a z ancgdoty przytoczoncj przez Mclchiora Wańko.
wicza. W zależności od kąta widzenia, każdy zobaczy
ją w innym kolorze wirlnla, którc ma aż siedem barw.

Magdalena Jankowska

V Między narodowy Fcstiwal Tcarra| ny K onfro n t a cj e
'[t,utrulne, organizator: Ccntrum Kulrurv w Lublinie,
Fcstiwal pod pa(ronat€m Ministcnrwa Ku|tury i Dzie-
dziclwa Narodowego, LubIin, 4_7 puździernika 200o.


