
Arlekin i Kolonbina (Opolski Teatr Lalki I Aktora im, A. Smolki)

dające się w surrcalistyczną calość na mod|ę uśmiechu kota z
Alicji w Krainie Czarów' Tak tutaj dlonie zarysowujące usro
rozwarte w śpiewie są zdolnc wyrazić idee śpiervu natchnione.
go. zaangażow.nego, nicśn]ialego, potężnego w chóra]nym Ze-
stawieniu. Czascnr abstrakcyjnie pojęty humor prz-esuwa się ru
na przedmi<>t. jak w scenie z demontażem globusa. ukludanym
odtąd w odrealnioną, w sensie astronomicznym. lecz konse.
kwentną z geonreĘcznego punktu widzcnia, figurę. obok nich
jcdtlak pojawiają się etiudy charaktery-stycznc dla repertuaru
mimów i kabaretowych wykonawców - operacja brzuszna z
wyciąganienl kiszek lub czltlwiek atakowany prz-cz owada.

To widowisko nie ma jednolitego ciągu fabulanrego. sklada
się z sekwencji obrazów, dla których sp'oiwem są piosenki tńzna.
czające się lekkościq mclodii i filozoficznyn ciężareln. Jednak
z tak zcstawionych scen da się wyczytać h.istorię absrrakcyjnie
pojętcgo czlowieka od narodzin łż do ślnierci' Jak rvielojęzyczny
tytul spektaklu sugcruje, rzecz dotyczv poszukiwania wspr'rlno-
ty między ludźmi różnych kultur, która . w pirradoksalny spo-
sób. równocześnie sluży uwypuklaniu istniejących między nimi
róż.nic' Fakt ten podkreśIają międzry innynri wartości za.}iorze.
nione w tradvcji poszczególnych narodów w formie hasel: 

'.B<jg,Honor. ojczyzna: Libcńó. Egalitć. Fraternitć. A kiedy sIyszy-
nry Ze sceny dziwny język będący konglomeratem wielonaro.
dowościowej mowy, manly wrażenie, że uczcslniczymy w cks-
perymencie obliczonym na pllszukiwunie uniwersaliów. l to
antropologiczne wręcz nastawienie pol.ączone z atrakcyjną for.
mą wizualną i ogronrną plecyzją aktorstwa zapewnia przedsta.
wicniu szeroką wiekowo widownię.

Drugi dzień Spotkuń otworzylPłlotio Car|o Colkldiego przy'.
wiezionv prz,cz 'Sląski Tearr Lalki i Aktora.'.Ąteneum'' z Kalo-
wic. Sz.tuka w adaptacji i reżyserii Pctcra Nosalka otlznacza się
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Paristwowy Tcatr Lalki iAktora im. Fl. Ch. Andersenl w Lu-

blirrie nla znakonlitq tradycję lestiwalową. szczegtilnie tę z lat
sześćdziesiątyclr. Wriwczas kilka lat z- rzęclu byl organizatorcm
jcdncgo z nich i odnosil sukccsy na poclobny,ch imprezach odby-
wający.ch się lv krajtr i za granicą. Później .się skończ.yla jcgrr
dobru passa. obecnic jcdnak z.tlt.lwtt w rlim odzyla dawrra chęć
akt1,wności. ktć;ru zaorvtlcowała Spotkaniami TcatraInvrni ..La|ki
w [,ublinie'', odbyrvającynli się w,dniach od 2l do 24 gzL'rwcu
l995 roku. Spotkania nie ograniczaly się do czę.ści kotlkttrso.
wcj, ale nlialy w programie wyklady teoretYków i sporkania z
praktvkirnli w firrnlic roznów i wirsztatów.

W znluganiirr:h tl nagrodę wzięlo udzial sześć leltrótv repre-
Zcntu.iącYch rózne c'stctyki, tcchniki teiltl.alne i pojnlowanie funk-
c.ji teatru |alkowcgrl. Co znamicnne dIl nasz,vch cz-asów: ob<lk
scen pat-lstwowvch z tsialegost<lku, Katorvic. Lublina i Opolł
nu r<iwnych prawilc|r wystąpily prvrvutne, jak Teatr 3/.ł Zusno i
Torvarz,ystwtl WierszaIin-Tcatr.Supraśl.

Konkursowc po1risy roz.pocz'ą| Teittr 3l4 Zusn<l prz'ed-
stawierricnr Oionni, .lan, Jolut, Ivutt, Jcan wedlug scenariuszu
Krzysztotlr Rau, którc z'askakiwulo i z,uchwyca|tl zastosowanVm
w ntm sposobcrn hutlowąniit znakt1w realralnych. Bowiem
czwórka wykonarvctlw, występująca równicż w żywvnr plitnic,
konstruuje ligury scenicznc zc swych dl<lni. ralnion i stóp. Przy
czytn ruz jcst t'tl postać ludzka o przedz.iwne.j, bogatej tizjono.
mii, innyrn zaś razenl powstają obrazy synlb<llicznc, częskl ukla-

Plnołio (Ś|ąsk| Teatr Lalki ł Aktora ,,Aleneum.. w Katowicach)

sol,irlnością pornyslu i wykonania. Pinokio jcst lalką zmeuha.ni-
zowoną - wydluża nlu się znacz,nie rosnący od klamstwa rlos'
sanr też. chodzi po scenie. A kiedy pro*,adzi go aktoą to drew-
nianą llgurę obdarza swyln mlodz.ieńczynt wt|z-iękiem. Wie|e
tu p|ustyczrlcj urody lugr;dząccj grozę scen - wystalczy wspo-
mnicĆ po<.lświctlony brz-uclr rekina, w którym znajdują się
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Lalki w Lubhnie
Dżapetto i chlopiec, pożar domu itd' Dosyć zabawnie wypada

',wniebowstąpienie'' świerszcza. Wia<]omo jednak' Że w cz.ym
jedni zobaczą komiztn. w tym inni będą dostrze gać epatowanie
okrucieństwem. A monrentów budz-ących podobne kon trowe r-
sje nie brakowalo. Nie wiadomo przecieŻ' czy pojawiające się
kLóliki z białą trumną na ramionach, wieszanic Pinokia lub
zabijanie owatla ma dla dzieci znaczenie terapeutycznc czy je
wręcz, demoralizuje, co przy spektaklach adresowanych do naj-
mlodszych ma szczcgólne znacz,enie.

Z ko|ei przyszedl czas na występ gospodarzy. Lubelski teatr
pokazal Małcgo Księcia na motywach ksiązki Anoine'a de Sa.
int Exupery'egr:l. Scenariusz przygotowala Roma Drozdówna,
która też wyreżyserowala przedstawienie i wystlpila w nim obok
Danuty Rej, Wioleny Tomicy i Marii Wąsie|. Ten stworzony
niemal wylqcznie przez kobiety (bo i scenograt-ia to dzie|o Mag-
daleny Wardy, a ty|ko muzyka należy do Krzysztofa Dziermy)
spektakl proponuje znacznie różniące się od tradycyjnego od.
cz,ytanie ulworu. Najczęściej rozumie się go jako poetycko skon.
densowaną opowieść o inicjacji. o poznawaniu świata. o za-
dziwieniujego absurdalnością, ubieraną przez doroslych w ra-
cjonalizujące wszystko wyjaśnienia. Wreszcie o kontrastowym
rozumieniu rzecz-ywistości pomiędzy dziećmi a doroslymi. l za-
zwyczaj postać Malego Księcia spelnia wobec czytelnika (wi.
dza) rolę szkla powiększającego. Bezjego odświeżająco naiw-
nej psychiki nie bylibyśmy w stanie dostrzec abenacji ladu stwa.
rzanego przez doroslych, czyIi i nas, odbiorców. A|e jego ksztalt
- zdemaskowany przezdziecko - chyba mniej nas przejrnuje niż
fakt, ż.e niewinność została z nim skonfrontowana. Dokonało
się wtajemniczenie, które fledzimy w dziecięcej psychice Księ-
cia. jak swój przeżywając ból poznania. Natomiast w tej reali-
zacji wędrowca międzyplanetźunego szlaku przestaje koncen-
trować na sobie uwagę. Tu skupia ją na sobie sam świat w obra-
zach wykadrowanych z niego bialymi ramami. Juz nie przez
pryzmat dziecięcej wrazliwości oglądamy Króla, Bankiera, Pi.
jaka, Geografa czy Latarnika, a nawet lisa, różę i żmiję' ale - z
wo|i inscenizatorki . rezygnujemy z tego pośrednictwa i przy-
glądamy się samcj rzeczywistości. ona staje się bohaterką.
Podmiotem przedstawienia. oto widzimy świat' który otacza
maią istotę, który może wywierać na nią wpływ. Każdy ele-
meot może odcisnąć na przybyszu swoje piętno. Maly Książę -
animowany na z.mianę ptzezkaztlązczterech aktorek - jest kimś'
kto dostaje się pod władanie kolejnyclr sil. W wykonawczy-
niach odzianych w zwiewnc biale stroje możemy widzieć uper-
sonit-ikowane pragnienie dobra. piękna i szlachetności, odzwier.
ciedlające |epszączęść ludzkiej natury, którajednak tak często
przegrywa w kontakcie z rzeczywistością' Tuż obok niej dziala
zmyslowa uroda świata oparta na wdzięku i sex-appealu, co
poświadczają róźrc.Da|ej zaś cała potęga ''zepsutego 

umyslu'' .
megalomanii, obsesji' |ęków i usprawiedliwień. Unaocznianie
stron biorących udzial w walce o mentalność ludzką staje się
głównym zamierzeniem tego artystycznego przedsięwzięcia.
o plątanego w sieć manipulującycb
ni na ich spisie.

Białostockiego Teatru Lalek pt.
Niech żyje Punch, Przeznaczony wylącznie dla widzów doro-
slych. Wlodzimierz Felenczak i Wojciech Szelachowski wyre-
żyserowali anonimowy tekst (tl. crzegorz Sinko) osadzony w

Arlekin i Kolombina, na zdięciach: Arlekin . Andrzei Srymański, Fanteska .

Barbara Lach, Kapitano - Andrzei Mikosza, Kolombina - Marlena Syrnicka

szacunku dla jakichkolwiek norm moralnych, mordercy żony i
dzieciobójcy' przedstawiona jest w sposób farsowy i jak przy
.,niskiej'' odmianie komedii, której tempo odbiera dramatyzm'
Natlok zdarzeń podobnej treści (kolejne bójki kończone śmier-
telnie) zatopionych w morzu gagów, blazeńskiego wyjaskrawie-
nia zachowań oraz wulgarnego dowcipu słownego po krótkim
czasie dalo wrażenie monotonii, mimo sprawności aktorstwa
odpowiadającego potrzebom farsy. Jednak twórcy spektalilu naj.
wyraźniej nie chcieli poprzestać na uklonie w stronę sztukijar-
marcznej, zatem Punch znad stosu trupów wygłasza tekst o su-
mieniu i uciązliwości jego posiadania, co ma przekształcić sztukę
w moralitet' a jej bohatera pokazać nie jako nihilistę, a|e prze-
wrotnego badacza sensu zasad etycznych. Niestety, ksztalt ca-
łości . trywialność języka i zachowań postaci, przeslania |rlo-
zofię dziela. Nadużywana tu nieobyczajność slowa i gestu spo-
wodowala' ze wjdz bardziej odczuwał to jako presję zwyklego
chamstwa niż ukryte w tej prowokacji pytanie o fundamentalny
sens praw ludzkich i boskich.

Trzeci dzień Spo&ań rozpoczął opolski Teatr Lalki i Aktora
im. A. Smolki przedstawieniemArlekin i KolombinaPetera No-
salka (autorstwo i reżyseria), które także ściśle nawiązuje do
tradycji. Tlm razem jest to commedia dell'arte, co już na pierw-
szy rzut oka zapowiada dekoracja - podest z naiwnie Tluzorycz-
nym malunkiem draperii. Reszty dopowiada para tytulowych
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bohaterów. Jednakże tutaj związek starej konwencji teatralnej z
pewnymi uaktualnieniami dal dobry efekt. W zwyczajowo przy'
pisany temu gafunkowi komizm wplotly się elementy wspól-
czesnej codzienności. Kiedy Kapitano i Arlekin wędnrjąpo wodę
życia, spotykają różne ludy, których egzotyka jest wypadkową
autentyku i najnowszych zdobyczy cywilizacji. Powstaje w ten
sposób parodystyczna calość . japońskiego samuraja urucha-
mia się pilotem, Murzyni chodzą w spódniczkach z plastiko-
wych widelczyków i powołują się na zasady dzisiejszej ekono-
mii. Jest w tym dowcip, wizualna uroda i świadomość doświad-
czeń odbiorczych widza. Co jeszcze ważne w tym przedsta-
wieniu, to fakt, że jest w nim dyskretnie wmontowana, lecz jed-
nak uchwytna wartość wychowawcza. Z ca\ej tej przekoloro-
warrej na użytek garunku błazenady wylania się wielka pochwala
milości, lojalności, prawdy i zgody z samym sobą. Tak więc
niepostrzeżenie komediowo potraktowany motyw córki wyda.
walej pnez ojca za mąż wbrew jej woli przeradza się w mani.
fest praw do nieskrępowanego związku dusz i staje się prote-
stem potępiającym materialny koniunkturalizm. Tego wszyst-
kiego warto uczyć najmlodszych, tym bardziej jeżeli nauka może
mieć formę przyjemną dla oka i łatwo wpadającą w ucho, gdyż
dobrze zi n strumento wźrną i wykonaną wokalnie.

Konkursowa część Spotkań zakończyla się pokazem o/-
brqma Philipe Dorin w wykonaniu Towarzystwa Wierszalin-
Teatr.Supraśl i reżyseńi Piotra Tomaszuka. To krótkie przed.
stawienie, jak inne w dorobku tego zespolu, charakteryzuje się
podjęciem ważkich problemów, które jednak nie są w nim wy-
artykulowane wprost, a|e zawszę prowokują do refleksji. W
warstwie anegdotycznej ten spektakl jest dosyć prosty i można
by rzec. banalny czy nawet ckliwy. olbrzym atakujący miasto'
który połknął malą dziewczynkę, staje się celem zacieklych ata-
ków jego mieszkańców. T}mczasem polknięta wędruje po jego

przepastnym wnętrzu, łż dociera do serca. Tam znajduje czu.
lość i bezpieczeństwo, jak nigdy dotąd. Ludzie zabijają olbrzy-
ma i wydobywają z niego dziewczynkę, która naraz traci wszy-
stko' Histońa jednak zyskuje nowy wymiar i glębsze znacze-
nie, gdyż wzięta jest w klamrę ,,teatru w teatrzę,, . To ci wymy-
ślający na bieĘco scenariusz aktorzy są prawdziwymi bohatera-
mi spektaklu. Nie ogromny i kanciasty - ułożony z wielu pudel
- Olbrzym jest przedmiotem naszego zastanowienia. On, co naj-
wyżej, uosabia lęki i fobie, do których zawsze gotowi są ludzie
. futaj reprezentowani przez aktorów improwizujących sceny.
Uzmyslawiający nam przebiegiem swojej sztuki, jak latwo wy-
zwalają się w czlowieku złe emocje i to, że ludzie pelni są krwio-
zerczych instynktów ujawniających się pny lada okazji. I cho.
ciaż w pierwszej chwili, być może, mamy pretensję, że sztuka
nie kończy się sceną oswobodzenia ma|eństwa, co zdaje się osla-
biać dramaturgię spektaklu, to obdarzenie jej ,,dwoma końca-
mi'' przydaje calości psycbologicznej głębi i wpisuje w nią po-
nadczasową refleksję nad naturą czlowieka.

Zwycięzył opolski Teatr Lalki i Aktora im. A. Smolki
przedstawieniem Arlekin i Kolombina, ale przy okazji bi-
lansowania Spotkań wypada mówić nie tylko o tńumfie tego
zespołu, ale również o sukcesie organizatorów. Bowiem dy-
rektorowi Rejowi udało się wskrzesić ideę konfrontacji
artysĘcznych między lalkarzami - ciekawej tak dla widzów z
Lublina' jak i samych uczestników festiwalu. Pozwolila ona
zbudować interesujący obraz tego wycinka sztuki scenicznej.
A imprezy towaflyszące konkursowym zmaganiom uczynily
ze Spotkań prawdziwe święto teatru'

Magdalena Jankowska

fot. ze zbiorów Państwowego Teatru Lalki i Aktora im. H. Ch.
Andersena w Lublinie


