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micnna metodr pracy nad spektaklcm
i weszcic różay od tcatrów profesjonalnych
status bytowo-organizacyjny.

Ponicwłż istnicją one do dzisiaj (często
w znicnionym składzic), warto zobaczyćczy
i jak zueagowały na ustrojowc i społcczne
przeobrażcnia w kaju. Można bowicm dom.
niemywać, źrctcau z ducha oporycyjny, spc.
cjalizujący się w uźywaniu aluzji polirycznej
(na którą ucho społcczne było aakomicie
wyczulone) możc mieć kłopory z odnalezic.
nicm się w'zrnienioncj rzcczywistości.

Nowe poszukiwania tcmatycznc najwy-
ratriej widać w dokonaniach Provborlum.
Jcgo twórcy zrczygnowali z dalszcgo
zagłębiania się w nurt męczcństwa, zaczy.
nającego powoli odstraszać widza nic tylko
od teatru, Swoimi soektaklami zadeklarowali
chęć odkrywania p.ozapotitycznych dctcrmi.
nant życia jcdnostki. Pierwsze w tym nurcic
byly Ogrody (1989 r.) - przcdstawienie
o wątkach autobiograficztych i autotema.
tycznych' poruszające kwestię tworzywa tc.
atralnego, którym stają się osobistc ..często
nader intym.e . ptzeżlyciajego twórców. Z
nieba, przez świat, do samych pieheł (,91)
chcc micć jcszcze bardziej uniwcrsalny wy.
miar, wyhaczający poz3 ramy ,'ru i tcraz''
w poszukiwaniu ogólnicjszych odnicsicń.
Tekstami zc światowcgo kanonu literackiego
mówi się w nim o istocie szczęścia i cicrpic-
nia, o sensie wędrówki ziemskiej i o tym'
gdziejcstjej kres. I|ustrujc lęk i pychę ludzką'
cĄ kruchość bytu i jego potęgę niczalcżną
od historycznego kontckstu.

Podobny zwrot zaintcresowań możcmy za.
obscnvońać w Scenle 6. Po historiozoń&nie
ukicrunkowancj Wiośnie Ludów (,89)
przyszłe Heretycka rymfonia (93) poświęco.
na wprawdzie analizie ducha współczesnego
społcczeństwa po|skicgo, rozumianego jcd-
nak jako zbiór zindywidualizowanych jcd-
nostek.

Jakby w połowic drogi między slarą a nową
postawą tkwi Grupe Chwl|owa ze swoim
Posroj e m w P u s ty ni (' 89). 7 jcdncj strony os-
karżycielsko przcdstawia życic obpvateli na-
rodu zniewoloncgo totalitaryzmem, z drugiej

!vwy
cry jest to o8óha tcndcncja , czy tyko pny.
padck i czy upowaźnionc jcst Mcrdzcnic, żc
teatrjcstjcden . albo dobry, albo zły.

Wreszcie ostatnia kwestia: status tego tcat-
ru. Zaczynali jako studenci. Robicnie teatru
było pasją towalzyszącą naucc. Kicdyś przy.
tulila jc ,,Chatka Zaka''' dając micjscc prób'
potcm Lubelski Dom Kultury, zatrudniający
już kicrowników zcspołów. Wrcszcic pows.
tało Lubclskic Studio Tcatrahc . instytucja
powołana wyĘcznic z myślą o nich, gdzic
pcnsjc instruktorskic pzyznano nicmal
całym zcspołom' Po likwida$i LST gupy
przcniosly się do Centrum Kultury, olrzy.
mując w nim zatrudnienie na podobnych wa.
runkach. od lat więc rcatr jest ich miejscem
etatowego zatrudnicnia. Totcż można powie.
dzieć, ize artyści ,,alternatywy'' osiągnęli
w miarę stabilną pozycję. Byl tych grup nie
jest zagrożony bardziej niź jakiegokolwiek
tcatru pozostająccgo Da utrzymaniu lokalne.
go budżetu. Przy czym są one wolne od obo.
wiązku grania ol<reślonej ilości przedstawień
w miesiącu, w konkrctnym dniu i godzinie.
Dlatego zespoły te poszerzają swoją akty-lv.
ność o popularyzalorskie przcdsięwzięcia.
Coraz to któraś z grup prezentuje zaproszo.
nych przez siebie gości. Najczęściej bylvają
to alrorzy innych teatrów i plas!ycy. Wszech-
nica NN - powołana przez Teatr NN . podej.
muje się takżc organizacji scsji naukowych'
promocji pism i książck. przy8otowywania
wystaw plastycznych, najwyraźniej pragnąc
stworzyć w swojej siedzibie na Grodzkiej in-
terdyscyplinarnc ccntrum. Faktem jcst, żc to,
co wczcśnicj pozostawiano pracownikom
działu upowszcchniania kultury dzisiaj stano.
wi żywy przcdrniot zainteresowania samych
rwórców tcatru.

Szukając zrrian, pokazywałam fa}ry, nie
krrsząc się jednak o ich ocenę. A mówiąc o wy-
sokiej porydi Lublinana tcaralncj mapic kraju
nic sposób pominąć Sceny PlasĘenq| KUL
l.eszka Mądzika i ,,Gardzleuic', bez hórych
' sorszĄ ale obydwa

Poza utafic PoJęclc
ż wielc młodszych

zcspołów mających przccicż swój udział w bu.
dowaniu całościowego obrazu, gdyż zachowujc
je na osobne omówienie.

, Magtlalena Jankowska

dostrzcga dtamat artysty. Można więc
prryjąć jc jako jcszczc jcdnę dcmaskację ok.
rutnej machiny politycmej lub necz o po-
wikłanym życiu kreatywnego czlowicka'

Mówiąc o Grup|e Chw||owqj koniccznie
trzrba wspomnicć o pminię$m na wstępic
Teatrze NN' gdyż powsnł w wyniku p.
działu tcj picrwszcj ('89) i rylko z pozoru jcst
zespołem zaczynającym pracę. tilędrówki
niebieskie ('89) zostały wystawionc już pod
nowym sryldcm, chociaż zacrynano jc robić
w stałym składżc. Samodziebą prodŃcję
NN stanowią dopicto ZiemsHe pokarny (, 9L)
ilspirowanc prozą B. Schulca.

Forma sceniczna w te&trach alternatyw-
nych nic uległa jakiejś gwahowlej zmianió.
zespoły na ogół są wicrnc wybranej niegdyś
poctyce' której elementy dawno zdążyły
pneniknąć na dcski profcsjonalnc. Najwier.
niejsze,,czarncmu stylowi'' pozostało Provl.
sorium. Pozostałe grr'Py wprowadzają na
scenę nicco więccj koloru i światła oraz bo.
gactwa scenograficznego. Nadal jednak icb
ulubionym kostiumcm jest zniszczony pro-
chowicc, stara marynarka, nicmodna sukien-
ka, tozdcptanc buty, a lckwĘtami odrapana
walizka, lub skrzyŃa, wprost pękające od
zaaczeń...

Pcwnym zmianorn ulcgla natomiast mctoda
pracy nad spcktaklem. Kiedyś z naciskiem
podkreślano zbiorowy charaktcr kreacji, dziś
wraca się do zanaczania podziatu na rcżyse.
ra i wykonawców' co w Pewnym stopniu u.
padabnia tc 8lupy do teatrów rePcrtuaro-
wych. W ogólc zcspoły awangardowc,
którc wcześniej tak udobitniały swą waIsz.
tatową' estetyczną i myślową odrębność,
jakby nieco przelamały nicufność czy zgoła
niechęć względcm tcatru zawodowego.
Dotyczy to szczcgólnic ich stosunku do
wykonawców.

I tak dwaj współrcżyserzy stanowiący
Grupę Chwllową Krzysztof Borowicc i Je.
rry Lużyński angaźują do swojej bsccnizacji
moskicwskicgo aktora .Ą. 7ajccvta i dcbiu.
tującą w aktorskim rzcmioślc picśniarkę I.
Nabatową. Tomasz Pictrasicwicz zaangłźo.
wał z kolei aktora tcatrLl dramatycznego (dziś
na ctacic w Teatrze Muzyenym Hcnryka
Sobiccharta' ZDyt 7łośna samotność wg. Bo.
humila Hrabala). Na razic trudno powiedzieć'


