
ZDARZENIA

Związek,,R.epublik Teatna[mych''
na ,rKonfrontacjach"

Plakat torri!--l\s./-ac\' ..Kcnjioniat jom" 2()0(-. ic iir-
:.llillorł er.a \\ ..\l .':lll nlinilnlli;zllllc prl..i \iil,.':'.jl.
Smoczyriskiego. i.llira u chal l,ktervstYcrnl Cle te go

altVst\, sposclb tlciil ołu.je slę cici znakcjw e]cnlentar-

n1 ch skłaniajitcr ch. b\, s;e skupić na naturze IZe CZ-\'

Jest zatenl. co rt ie ll\' Ilclst l.ttt'tttttl' idealną \\rproSt Za-

Llou iedzi4 \\,')/stępu DaisLrke Yasinoto. tancerza buttlh'
Tcn ponad szc:.:dziesięciole tni Japończr k :ic.rnl]
ił s''roim przedstarr'ieniu Eltl.r i Tanatos no podobnie

oqraniczone środki u,1,razu. jer1nak tak samo zdojne
li l raztc. ogronlllJ cnergię \', e\\ nętrzn4'

Znak gra|lcznv w pe\łnvm stopniu korespondo-
u'ał tez z ..rt'ątkiem filozoficznvm''. jaki towarzr'sz.vł

,.Konfrontacjom,'. Zetknęliśmv się tu borviem z czr,mś.

co zartoblirvie mozna nazu'ać: rekiamą ,.umiło*enia
u'iedzv.'' otoz sentencje mvś]icieli róznych epok sta-

iv się dostepne przechodnion za Sprawą happenineo-

rł'eeo posunięcia _ rozu'ieszenja ich na frontonach
hud;,nków u' centralnr,ch punktach miasta.

Gdyby zaś z plastycznero s1'rnboiu '.Konfrontacji..
chcieć wyczytać kształt teatralne.; ofertv. to po ich obej-

rzeniu da się port'iedzieć, ze powinorvactu'a międzl'
d1,scyplinq formalną utrzymanej rv czemi i bieli pracv
i charakterem propozycji głórł'nego nurtu festiu'alu sq

w rviększości rv4tpliwe. Dwa kamvki rozm.ieszczone na

tle spłaszczonego perspektywa koła moqą co naju,yżej

eksponować istnienie jakiś niewielkich, ale odrębn1'ch

bytólv _ zjawisk teatrainych, które Łukasz Drewniak
n:azwaf ąutonoltlic.rt,-mi republikani teatraltn,ni To

określenie przypisał licznie powstającym formac.1om ar-

tystycznym, które równocześnie są prywatnymi przedsię-

bi orstw ami, czy m p oszer zaj ą doty chczasow q strukturę

ins$rucji kulnrralnych. W ślad za nim dyrekor festiwa-
lu w swojej mowie inauguracyjnej zacytował Jacka

Kuronia nawołuj4cego niegdyś: nie palcie komitetóv', za-
kładajcie własne. W ten sposób Janusz opryński
chciał poprzeć ideę konstruktywnego buntu pokole-
nia wkraczającego na drogę twórczości scenicznej,
która dzisiaj nie może się ograniczać tylko do sfery
sztuki, ale może - i często musi _ obejmować też
zakres administracyjno-organizacyjny i ekonorniczny.

i)lr ziiustror.i'auil l.tro trenciLr zgromaijzono r', LLt-

blirrie zespołr,. głór''.nJe \r.'aIsZa\\ :skic. ]<tóre ..tr,zil.'ir

Snll\\ e ri srr o.jr: rece 
.. 

Przr.jrzr.j;lll 'ię lnl it'ięc. z'a-

czl\'nalaC oci na;slośniejszelo \\ trIr, it'zulęcizic przl,br't-

ku sztukr - Teatru Poionia Pisi-rrr:.r fr\,r'atn\- i('atr
dr0|nc^,C:n\' y, pollo7enlute.j Pc!sctl' ''ało:onl, i prtll:'tt.

cl'clll pr1e- Futtdac'ję (l.r.s.A'ltl. .Irtttdy na R-ec' KtL|'

Irrn odrestaurowanv i kieror.r anv artYslvcznie przez
znakomitą aktorkc. stał się bardzo aktr'rvnr,m nllej-
scem stolicr'. Scena Zainauguro\\.ała srvo1ą dzialal-
ność aQĘtacją bestseleru Dubrar,ki U.sresić Sta.fr'ia

Clt'ieł lr' s:ptnach :r.cia. opowieść o zyciu tej chor-
wackiej Bryd_eet Jone-s rt, koncepcji rezyserskiej Jandl'
jest prz;,kładem ga]anteńi teatrainej - w nieco ''vr,ż-
SZvm _ dodajmy dla osłod'v _ sarunku. Spektakl ri,pisu-

.1e się u' estet},kę tea|ru mieszczańskiego (u' dzisiejszr'm
rozumieniu pojęcia). który su'ą atrakcvjność buduje
na kompromisie miedzv po\ł,ierzcho\ł.nością analizy
r-A^ż'.''.;. rn..ai ł nĄ-/\rPm rr'niL.rnia rr: ipi meąnrlrllrzlrzJ l\ IJLU.\Lr d PUZUlLtrl \\lrlNdtlla h -lL-l tllL4tlut).

Wl'starczy jeden i drugi wul*larrzm i już może się
rł'r'da\\'ać. że obcujemy,' z prar,r'dziwie krrł,istym z1'-

ciem. podczas sdy ri szystko spłaszczone Zostało do

Stereot\'pu. który się oglqda ,.lekko, łatwo i prz1'je-

mrue'. Tym bardziej. ze graj4 populanu aktorz1,: Agnie.z-
ka Krukówna i Zofia Merle. (obok nich Viola Ar]ak
i I\{ict'ał Piela).

Studio Teatralne Koło zaprezentował,o Taksóv'kę

wystawioną siłami czwórki aktorórt, (Anna Sroka' Sła-
womir Grzymkowski. Bartosz Mazur, Wiktor Korze-
niewski), którzy mają po kilka, a nawet kilkanaście,
udanych wcieleń scenicznych. Są coraz to innym ty-
pem pasażera - o bardzo róznym wieku, statusie ma-

teria1nym i charakterze. Igor Gorzkowski wyreżyse-
rowal rzecz zabawną, ale tez przejmuj4cą w pońretach

poszczególnych postaci i mimo stworzenia niepoko-

lącego obrazu społeczeństwa zrobił to bez postawy
oskarzycielskiej i ambicji mora]izatorskich. S wiat, który
wyłonił się z tego szeregu scen zdaje się wielowy-
miarowy i wymyka się jednoznacznej ocenie.

Równiez w cZteroosobowym składzie wystąpiło
Studio Teatr Office Box ( Natalia Kostrzewa. Adam
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Szyszkowski, Witold Bieliński i Marcin Chochlew).

Sttpermarket w reżyserii Jerze-eo Lacha podejmuje

bardzo popularny rve współczesnej dramaturgii temat

slirg1l, który jednak i tym razem nie zna],azł' przeko-

nującego artystycznie kształtu. Niby młodzi zostają

sportretolvani rv swych lękach i swoich zgubnych
postawach, tym niemniej ich wizerunek nie moze prze-

koczyć potocznej wiedzy o zjawisku, którą widz so-

bie po raz kolejny przypomina. zrmiast autentycznie

prze4,wać ten problem.

Teatr Wytrvórnia takzę spełnia rvarunki '.nowego
zjawiska na mapie Warszawy". Kalinrotfa na moty-

rvach powieści Johna Forvlesa Kolekc'joller wysta-

wiona tu przez Marka Kalitę, pokazuje jak uda.;e się

połączyć rradycję z wyzwaniami norvych czasórv. In-

scenizacyjnie sztuka opiera się na rvvpracorvanvch

przez rca:j dramatyczny rvzorcach. Dwoje aktorórv na

scenie. oszczędna dekoracja, wvraźnie podany. tekst.

Krz1,.sztof Franieczek i Magdalena Popław'ska strvo-

rzr'li niepokojący' nastrój. a dzirvność sytuacji wyni-

ka z umiejętnego przeobrazania się postaci. które po-

zlroliło rł'y'dobr'ć cal4 złożoność _ zdarvalob1,' się _
jednoznlcznej relacji między drrojgiem ludzi: męz-

CzvznĄ o patologicznych skłonnościach i całkiem

przeciętnej dzierrczl'nv. Przerazenie delviac.'1q boha-

iera mieszir się rr' nas z dzirr'nr,m zauroczeniem tą

ciemną silą _ dzielonę przez nas z odtwórczr'nią Mi.
randv' Jezeli to na$'et jest tvlko dobrze zrobionc ..coś

z dreszcz1'kienr... czyli coś. co ludzie lubią i chetnie

kupia. to nlroczność rr vkreorr ltnego śrr iatl r'' nosi

egzvstent--inl rlv niepokoj.
Wreszcie - Laboratorium Dratnlttu. które ptlrr,stało

* \\-erszarvie tr, l0()3 przy Teetrze Narodorrrrn. a od

drrt1cl-r lat dzilłl przv Torrarzr,strrie Autorćlrr Teatral-

tlr'ch patriltrowan\ m plrzez Taclcuszlr Słobrltlzilrnka.
\\ irin to Bo.'gnr Potlbielskr prZ\,goto\\lł'.l :ztuke

Rtlbena Btllestr' O litątkl i c'tjri;rl zajmLr.1ltclt iie pril.
lli!.lllĆlll rc]acii rr, rodzinie. }1j]:n:l Lisicckl i.Iulil
Bli!.e'.'"lcz prilbuiit zanalizorr au iiirlię rr ic,:i .lłledzl
.l'i r';i.', kobicrinri. dcmaskuJqc p\rw i.rzcho\\ n\rs! D()l-

skie_so kLltolic)'znru. Jcdnak znor.lrr lest to pr,zllLrvro-

nll siir' otjdziirłi'rr aniu na r'r'idzu intenc.jlt. ktiirl narn

Z. sccnv rv-v.kłlcil1 ą.

T'v"le teatrótv''varszawskich. Pigć spośród dzie rr'ięt-

nrrstu formacji teatralnych i aktorrirv indvr"iclualnych

z \nglii. Bialorusi, Chin. Dłnii. Japonii. \[cksvku.
Rosji. USA

Tcgo przeglądu wystarczy jednak. aby sie pokusić

o closyć oczvr'"'iste spostrzeżenilr. Tlrk rvięc nch. którzy

chcą zrobić coś od początku do końca na rr lasnv ra-

chLlnek przybywa. Z jednej stronv może się rvyda-

wać, zę tym Samym odczuwają pełn4 swobodę arty-

styczną. Z drryiej zaś bez trudu się domyślamy. ze
nie mogą uniknąć licznych ograniczeń, wśród których
uwzględnianie praw rynku zaznacza się najmocniej.
Liczenie się z gustem widza, od którego obecności
zalezy sam byt i związana z tym troska o minimali.
zację kosztów produkcji skazuje te teatry na sztuki
niskoobsadowe. brak zespołu w dawnym pojęciu' a czę.

sto tylko zawiązywanie umów z aktorami do konkret-
nych projektów (tak robi Teatr Po]onia). Ważne. żeby
scena łatwo mogła się stać objazdowa, bo to stwarza

okazję .,świadczenia uslug'' i szukania nisz (czytaj:

prowincja). Albowiem ryzvko ekonomiczne h: _ uśrvia-

dommy sobie - stanowi o indywidualnym losie.

Czy te warunki sprz-vjają polvstarvaniu dzieł wv-
bitnych'l Chyba w tvm semym stopniu co wszvstkie
inne, z tą t;'lko róznicą, że dzisiaj pozycja artysty
poszukującego jest obrvarowana innvmi niz tylko nle-

spełnienie artyst\'czne czy opresja cenzury konsekwen-

cjamr. Dziś .'teatr plilcon.v życiem.. ma trochę inne

mlano.

\a koniec' aby' tak całkiem nie zapomnieć klinra-

tu przez Iata wiąZąceso się z ..Korrfrontacjami.. chcę

rvspomnieć o obecnosci Teatru Ósnleco Dnia. Ich spek.

tak-l plenerorvy to przedsiew'zięcie zrobione z nieby-
rvalvm rozmachem - trzv scenv. projekcja video. ru-

choma scenografia. (Projekt zrealizou'anv przy pomocy

f1nansorvej Urzędu NIiasra Poznań. }1inisterstrva Kul-
tury, i Dziedzictiva \arodorvego RP (Prograrn Opera-

c1'jn1,. ..Promoc.;a Trr'órczości..)' C:rli nlarek _ rrrgicz-
na historia XX u,iekLl rvidziana z perspektvrvyr f-6i'1ir.:r

,.,^h,,..,., .,;-,,-l^.. ,,.^,-11 6ip[16n.,.h .cen Ii,\ n.unr/1._/-dlll\\ _\ lJ \Yl4uJlll!l uluu(l llluNrul_!Lrr \L!il \LL rr{PlgN-

niej'r2ę zdaja się u.jariniac.rrpłvr'v dtlrobku Lcszkl \,i11-

dzika l. l jednak chrr ilami razi ilustracr'inością. \ prze .

ciez chce .się rv nirn rr idziec apoteoZf nit.z-niszczllllej

siłr'. kitira tlrze rlie lr człort ir-ku _ tullrj: koLlieclc

Nlr sam koniee nochr'"ala dllt :ne ktaklu zunrr ka-

]ącegt) 1cstir,ve] _ uili z urchipellrgLt.:ini zc stiici li-
tcr,I1.Ji\,$, -u.. ille ri r r1l711111j4c-\ się 1:Ll'ościlt' Tcair ln
1ł'i1iinll Hol.zrc.' l Ti-.runia ptlkuz.'.l .!11'11i'i, l.1 .'1ł.g
Eur1'pidcsa. któtą ilrko prerrrierę illr..Konfronrllcjc.

- prz\ qotował \1arcin Wierzchorr ski ZoLlaczl,1iśm,v

przedtirrvicnie inteligentnie interpr.etLrjqce i ur'l spói-

czesniljące nlot\w trilsicznej nlatki. osz'częrdną. 1ecz

|unkc.;onLrjąci1 znaczeniillvo scenouratię | 1i,yróznia-

jące się ilktorst\\'o'\lirrii Kierzkorr skiej'

Mlagdalena Jankowska

XI Nl ięd zy n arodo r,v'"' Fes ti''val .'Ko nfron tiicj e Te atral-
ne'', Lublin, 4-.7 paźdzlernika 2006.


