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ZDARZENIA

Znowu

Tegoroczne knlrontacje Teutrulne (Lublin 6-9 X)
wydały mi się sprawne porJ względem organizacyj.
nym i ciekawe artystycznie. Wygody otrzymane w

po.staci zaprojektowancj już,,ścicżki'' bezkolizyjnc.
go uczestnictwa w maksymalnej Iiczbie przedstawień,
informacji o czasie tnvania każdego z nich i tym po.
dobnc, są pewnie owoccm doświadczeń, a i może re.
akcją na sarkania po ubicgłoroczncj imprezie.

Poniewlź obowiązki konlisarza przejęla Rada Pro.
gran]owa (Lcszek M ądzi k, Wlodzim ierz Staniewski,
Janusz opryński, AIeksandcr Szpecht, Tomasz Pietra.
siewicz, Cczary Karpiński) zniknę|y oczekiwania co
do indywidualncgo rysu propoz.ycji. Kolcgia|ność musi
rodzić ck|ektyzm'

Festiwal stal okazją do zaprczentowania paru zja.
wi.sk - z narizego punktu widzenia - efemerycznych,
które wylaniają się z niebytu i na powrót w nim giną.

Nie poprzedzone sądem krytycznym stają się probie-
rzcnt na.szych gustów i precyzji occn' nie dając wszak
szansy na ich weryfikację. I tak rzeczą spomą sta|a

się wartość spcktak|u Pelkas i Melriunda wed|ug Mau.
ryccgo Macterlincka wystawionego Przez estońskie
Studio Theatrum. Prczentowany przez ponad trzy go-
dziny ,,tcatr poetycki..' lnógł być odbicrany w swcj
prostocie i oszczędnoŃci środków jako wyrafinowany
cstetycznie dzięki zapomnilnym dziś wskazówkom
uutora zaczcrpniętym zjego pism tcorctycznych. Jednak
i dla opinii, że (o pickielnio naiwnc ujęcie, a ca|ość
w sumie nudna, trudno by|o zna|eź.ć argumenty oba-
lającc. Podobnie Tealr Laborirtońum SFUMATo, z
Bulgalii' który deklarując pojścic za mys1ą Petcra Bro-
okil w Soltrrls odrzuca formy tcatru konwencjonal-
ncgo tak dalece' że w cfckcie zostaje s|uchowisko
rozpisane na cztcry g|osy aktorów mówiących naro-

dowym językicm. Ani to oglądlć (sluchać?), ani scn.
srrwnio skry(ykowitć.

osobną grupę stanowiły spektak|e przyciągające
rozgloscm. Mocnym punktenr byla propozycja z re-

Pcńuaru sto|cczncgo Teatru Studio' która w festiwa-
|owyrn koktaj|u nabrała nowcgo smaku' Jego BAM
wedlug Elzhiety Brłll Dunicla Chirrm.sa zrobiona przcz
C)skara.sa Koniunovtsa i uhonorowana już |icznymi

nagrodami to niezwyklc piękne prrcdstawicnie' }ylIo.
dy Litwin znakomicie wydobyl chalakter obcńutów
i mistrzowsko poprowadzil zespól aktorski z wyr6z.
niającą.się Marią Peszek. oszczędna. lecz wymowna
scenografia, precyzyjnie skomponowany ruch to ko-
lejne atuty. Jednak satysfakcja estetyczna wywoluje
efekt obcości, stwaza dystans' niweczy szansę wniknię.
cio w kreowaną rzeczywistość i emocjona|nej identyfi.
kacji z bohaterami. Zlaje się, żc w owej doskonalości
jest pewicn chlód. Ludzki strach ma tak dekoracyjną
formę, ż.e aż traci swój autentyzm.

Pod znakicm wartości sprawdzonych występowal
Bohdan Slupka (oslawiony rolą Chmie|nickiego w
fiLmie ogniem i mieczem.), reprezentujący wnz z sy.
ncm Ostapcm Tcatr Narodowy Ukrainy im. l. Franki.
W zaprezentowanym Pumiętniku wariala wedtug Mi.
kolaja Cogo|u potrlrfi|i t'worzyć n.L\troje, dla odbioru
których język nie stanowil przeszkody (co prawda,
brzmiący dla nas dość swojsko). Etiudy aktorskie,
którymi popisywa|i się obydwaj na d|ugo mogly za.
pŃć w pamięci widowni zadowo|onej, że korzysta.
jąc z k|asycznej konwencji utalentowani wykonawcy
potnlią osiągnąć tdk intrygującc cfelity.

Podobny status pzyslu giwnl reprczentującej LubIin
spó|ce tearralnej: Teatr Provisorium. Kompaniu,,Teat/'.
oombrowiczow ska F e rtly lu rke Jan usza opryń.skiego
i Witolda Mazurkicwiczu od premiery podczas ubic-
glorocznych Konfronucji święci triurnfy na deskach
ca|ego kraju, budując pomosty między tradycją zcspo-
lu a|tcrnatywnego a obccną pozycją profqsjona|istóu

Skoro już rnowa o podobnvch formacjach, to czas
wymienić Teatr Biuro Podróży, którego wypowiedzi
Iączącc w'łrtości intelcktua|nc z Iadunkiem cmocjo
nalnym osiągają wysoki poziom ilrtystyczny. zesŃl
Pawla Szkotaka podcjmuje w swych Pracach akrualną
problematykę' zmusza do reflcksji nad naturą czlo.
wicka, cywi|izacją ijej prob|emami, szczęśliwic uni- .

kając jcdnak dydaktyki spolecznej. ,N Selenautach

konfrontuje zc sobą dwie epoki - okrcs wiary w pc ;

tęgę ro7.umu z czasem rozczźIrowań. Frrscynacja zdo. :

byczami technicznymi' któro mają przynieść popra: j

wę świata jc.st już za nami. Postęp techniczny nijak. ;
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nimi ńżnicę w poziomic artystycznym' dają świadec.

two poko|eniowej wspóInoty. Tlvorzą teatr odrodzony

poprzez znalezicnie dla swej gcncracji przedmiotu

buntu, co jest chyba podstawowym gwarantrm powo-

dzenia w szluce. Niemal ca|ą dekadę brakowalo pro.

blemu, który chciano by przedstawi# ze sceny' Na.
stąpi|a |uka pokoleniowa. I tcmatyczna- Dzisiaj znowu
jest o czym mówić' l są chętni.

Poznański duet wypowiada się we wlasnym imie-
niu. Je.st autentyczny w swych niepokojach. Bada rze-

czywistość, w której przyszlo mu żyó. Stara się roz.
poznaó czekające nas wszystkich, ale srczegó|nie tych

wchodzących w doros|ość, niebezpieczeństwa. żywi
nieufirość wobcc wszechogamiającego nakazu powo.

dzenia wedlug ogólnie dostępnych recept - -pozy.
tywnego myślenia' i ,2dmwego icia''' laóre wystarczy

polączyć'.. źrby popaść w atrofię uczuć, Tecłtnolo.
gia sukcesu jest jednak optymistyczna w pzcslaniu.
Dwa nagie cia|a splecione ze sobą w końcowcj sce.

nie zdają się opowiadać za szczerą b|iskością i spo-
ntaniczno.{cią' która nie pozwala zatriumfować lęko-
wi przed porażką'

oko|icznościowym prctekstem do diagnozowania
przyszlości dla Teacru Projekt stal się koniec wieku.
Sprowokowal on wyobraź'nię Andrzcja Mathiasza do
stworzenia apokaliptycznej wizji. W paradzie ulicz-
nej ciągnie sznur wie,lometrowych (wyo|bzymione
szczudlam i) owadów. Jedyna niezniszczalna forma
bio|ogiczną gotowa pa,ciyć katlstrofę nuklcamą od.
bywa swój triumfalny pochód' oczckiwanic na skutek

,,p|uskwy milcnijncj'.' od którcj w dwutysięcznym
roku zwańują komputery sprzyja podobnym kreacjom.

To. źp teatr znowu zajmuje się sprawami obcho-
dzącymi kłżdego, chociłż w odmicnny sposób - cie.

szy' Tak bywa|o już nieraz i jak dowiód| przłgląd
podcz.ts Konfrontucji wracap stalc środki. Zoowu w

tcatrzc modna jcst nagość. Swego czasu kostium ten
skaci| swą świeżość przez częs.t użycie' Po latach
pŻerwy odzyskal silę oddzialywania. Daisuke Yoshi-
moto' japoński tanccrz butoh w swojej Niewinności

Ędącej ciągicm improwizacji obnłża się, by z w|a-
snych mięśni i skóry, którc są wrłżliwym instrumen.
tem reakcji, uczynić dla widza dostępne po|e obser-

wacji. W spcktaklu ,,Biura Podróży'' sy|wetki nagich

męzczyzn zawieszone w przestrzeni na tle nocncgo

nieba świecą nlczym samotne gwiazdy, od|egle i in-

Ęguj+e. U ''Porywrczy Cial'' rozebranie się jest ak.

tem szczerości i pozwala odkryć w cz|owieku pier-

wotną niewinność. W spektaklu ,,Wicrszalina'' cala
anatomia boharera wystawiona jest na nasz widok pcw-

nie dlarcgo, byśmy lepiej odczuli grozę nieuchronnie
czek aj ącej de gradacj i.

I jeszcze o jednym nawrocie. Doprowadzona nie-
gdyś do postaci maniery potrzeba kontaktu zwidz.cm
zdawala się umczeć śmiercią naturalną. Nic podobne.
go. M|ode zespoly nie chcą pozwolić publiczności na

dystans. fzpraszają do wspóInej zabawy, cĘstują,
rozmawiaj ą nlcpostrzeźrnie zmuszaj ąc do di agnozy
na temat rodziny. więzi spolecznych, tradycji, wyzna.
wanych wartości. Budują obszary wspólnoty i prowo.
kują konflikty. Rodzi się tcatr zaangźIżowany' w naj-
lepszym tcgo slowa znaczcniu.

Magdalena Jąnkowslu

KonJruntacje Tea|ralne, IV Międzynarodowy Fcsti.
wal Teatralny w Lublinic, dyrcktor organizacyjny: Ja-
nusz opryński, Lublin' ó-9 pa.ździerni.ka l999.


