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Od materii do maestrii droga jest bardzo prosta, 
co bardzo dobrze widać na przykładzie Międzyna-
rodowego Festiwalu Teatru Formy Materia Prima. 
Druga edycja Festiwalu okazała się bardzo atrak-
cyjna pod względem repertuarowym, organizacyj-
nym i ideowym. Recenzenci „Teatraliów”, uczest-
niczący w wydarzeniach głównego nurtu oraz tych 
towarzyszących, przekonali się do tegorocznego 
programu. Zachęciła nas (i nie zwiodła) festiwalo-
wa akcja promocyjna. 

17 listopada odbyło się oficjalne rozpoczęcie festi-
walu – ruch teatralną batutą i możemy zaczynać. 
Wśród zachęcających do udziału w Festiwalu haseł 
(na stronach internetowych: www.materiaprima.pl, 
www.groteska.pl oraz portali kulturalnych, w tym na 
naszej stronie www.teatralia.com w zakładce News) 
spotykamy się z opisami typu: „plastyka wysokiej 
próby”, „wyrafinowana estetyka”, „dana widzowi to-
talna wolność interpretacji”. Poza tym w festiwalo-
wych materiałach czytamy, że Materia Prima to:

1 kilkanaście światowej sławy spektakli teatralnych,
1 ponad 100 wybitnych artystów,
1 kilkadziesiąt festiwalowych wydarzeń,
1 kilkanaście krakowskich i małopolskich scen,
1 ponad 10 000 widzów,
1 budżet Festiwalu to ponad 2 mld zł!

Reklama niczego sobie, agresywna (bo ujawnia ku-
lisy organizacji, które potem można weryfikować na 
podstawie wartości – nie tylko artystycznej, ale także 
materialnej – obejrzanych przedstawień), konkretna 
(wskazane liczby utwierdzają nas w opinii o dużym 
rozmachu przedsięwzięcia), opisowa (wiemy, że nie 

tylko Kraków jest miejscem festiwalowej akcji) i rzu-
cająca wyzwanie – jak sprostać takiej dawce plastycz-
nych emocji, ubranych w dodatku w kostium awan-
gardy/eksperymentu/metafizyki (to kolejne określenia 
wyjęte z festiwalowego przewodnika). 

„Interesuje nas człowiek i materia, która go otacza” 
– zapewniają organizatorzy, więc domyślamy się, że 
będą to wydarzenia niebanalne, uniwersalne w swo-
jej treści i nowatorskie w środkach. Zwłaszcza for-
ma przedstawień – teatr maski, przedmiotów, cieni, 
ruchu, tańca, a nawet opera i nowy cyrk – kusi po-
tencjalnych widzów. Jednak, jak do wszelkiego typu 
reklam, również do programu Materii Primy trzeba 
podchodzić z dużą dozą krytycyzmu. 

Tej cechy nie można odmówić zespołowi do-
ciekliwych recenzentów, których teksty za-
wiera niniejsza gazeta. 

Teatr plastyczny jest miejscem spotkania tradycji  
z innowacyjnością, eksperymentów z materią żywą 
i nieożywioną, źródłem interesujących eksploracji. 
Festiwal Materia Prima jest natomiast jedyną okazją 
doświadczenia różnej poetyki scenicznej twórców  
z całego świata. Po przeczytaniu tego numeru mo-
żemy dojść do dziwnej konkluzji: reklama wcale nie 
kłamie, a jej odbiorcy nie czują się oszukani. Teatral-
ny produkt wysokiej jakości – oto, co w festiwalowej 
ofercie znajduje się na pierwszej stronie. Zachęcamy 
do dalszej lektury!

Redakcja Internetowego Magazynu Teatralnego 
„Teatralia”

M A E S T R I A  P R I M A
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WAR. SUM UP
Są takie momenty podczas koncertu, kiedy dźwięk 
wypełnia salę po same brzegi i zaczyna nawar-
stwiać się w jej wnętrzu. W klubach muzyka bywa 
tak głośna i intensywna, że parkiet zaczyna wibro-
wać pod naszymi stopami. Śpiew bywa tak wyso-
ki i czysty, że na chwilę zamieramy w podziwie. 
Istnieją kompozycje dźwięków, szeptów, śpiewów 
tworzące rytmiczną całość. Są też ludzie, którzy 
uważają, że podstawą teatru jest zbiorowy śpiew.

Duńczycy, Łotysze i Norwegowie zaprezentowali 
spektakl, który został okrzyknięty hitem na te-
gorocznej edycji festiwalu Materia Prima. Do-

skonale zaśpiewali Łotysze, Norwegowie skomponowali 
śmiałe brzmienia muzyki współczesnej, Duńczycy zaś 
(zespół Hotel Pro Forma) zaproponowali formę i osta-
teczny kształt. Widowisko asymiluje elementy kultury 
japońskiej, jest to jednak przedstawienie całkowicie euro-
pejskie. Artyści posługują się językiem japońskim, za pomo-
cą którego dodają spektaklowi egzotyki i dystansują widza. 
Intensywność doznań zwiększa monumentalizm budowania 
przestrzeni: multimedialne obrazy są rzutowane na kon-
strukcję składającą się na scenografię przedstawienia.

Reżyserzy tworzą libretto na podstawie utworów poetyckich 
z japońskiego teatru nō. Budowa tekstu  ma istotne znacze-
nie: jest fragmentaryczny, emocjonalny i poetycki. Posługuje 
się metaforami, które z jednej strony mają budować napięcie 
(wprowadzają widzów w sytuację trojga lamentujących bo-
haterów – żołnierza, wojownika i kobiety szpiega), z drugiej 
strony stanowią o minimalizmie języka japońskiego teatru.

Abstrahując od bardzo starej tradycji rytualnych przedsta-
wień opartych na mimice, muzyce i masce, chciałam zwrócić 
uwagę na wykorzystanie mangi do zbudowania obrazu sce-
nicznego. Japońska manga ma swoje korzenie w XIX wieku. 
Obecny kształt uzyskała po II wojnie światowej przez połą-
czenie wschodniego stylu kreowania postaci i przedmiotów 
z zachodnią techniką rysunku. W dużej mierze opiera się na 
linii, a nie na kształcie. Skierowana jest do odbiorców w każ-
dym wieku. Najczęściej rysunki epatują dużą dawką eroty-
zmu i przemocy. Znana obecnie przede wszystkim w formie 
komiksu, jest w Japonii także sztuką ozdabiania, karykatury, 
szkicu. Twórcy wykorzystali rysunki w projekcjach świetlnych, 
w kontrastowych ujęciach jasność-ciemność, barwa-szarość. 
Występują zarówno znane figury z mangi, jak i same linie, 
kształty, przesuwające się przed naszymi oczami.
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Spektakl jest zdominowany przez te projekcje oraz elek-
troniczną muzykę, której siła często zagłusza i przytłacza 
śpiewających aktorów. Słyszymy zarówno klasyczne, fil-
harmonijne instrumentarium, jak i mocniejsze popowe 
brzmienia. Członkowie zespołu The Irrepressibles oraz 
Gilbert Nouno i Santa Ratniece to młodzi artyści reali-
zujący się przez poszukiwania nowego brzmienia muzyki 
klasycznej. 

Przesłanie spektaklu jest jasne, precyzyjnie zobrazowa-
ne w tytule. To podsumowanie wojny, banalności zła, 
obrazu tak samo „prostego i skomplikowanego jak czło-
wiek”. Mistrz Gry, kobieta nosząca żółty kostium, łączy 
historię trojga pokrzywdzonych przez wojnę bohaterów. 
Jej mechaniczna, monotonna praca pokazuje niezmien-
ną codzienność, która musi trwać obok beznadziejności 

zła. Chór łotewskich artystów, przebranych w szaro-białe, 
dziwne kostiumy, intonuje smutne pieśni. Jest niczym 
craigowska marionetka: dumna, spokojna, posługująca 
się stonowaną gestyką.

Widowisko jest przepiękne pod względem muzycznym, 
ale mam zastrzeżenia do gry aktorskiej. Czy przemawia 
na niekorzyść aktorów fakt, że są zawodowymi śpiewaka-
mi, czy nieumiejętnie zostali pokierowani przez twórców? 
Trudno stwierdzić. Brakuje śpiewakom umiejętności, aby 
oddać piękno przesłania tego spektaklu, „duszę” utworu. 
Mimo tych krytycznych uwag, publiczność była pod wra-
żeniem – klaskała dobrych kilka minut. 

Kaja Podleszańska

Music. Manga. Machines. Trzy słowa klucze, któ-
re zostały wybrane na podtytuł War Sum Up. Rze-
czywiście, dokładnie w tej kolejności stanowią 
one podstawę całego widowiska. Spektakl wywo-
łuje intensywne, nieco przytłaczające doznanie 
teatralne. Wszystko jest idealnie zaprojektowane, 
złożone w spójną, skupioną na konkretnym tema-
cie całość. Mimo to spektakl nie porusza. Pozosta-
je piękną, ale zimną konstrukcją.

Liczba trzy pojawia się też w konstrukcji fabuły, na którą 
składają się trzy epizody: Żołnierz, Wojownik i Szpieg. 
W warstwie słownej historie zbudowane są na kan-

wie tekstów inspirowanych ja-
pońskim teatrem nõ oraz na 
lakonicznych zdaniach wyśpie-
wywanych po kilka razy. Jest to 
zabieg pozbawiony sensu i szale-
nie irytujący. Wyświetlane są też 
krótkie teksty po angielsku (lista 
chorób psychicznych dręczących 
żołnierzy po powrocie do domu 
lub zakończeniu wojny oraz 
podręczny słowniczek wyrażeń 
używanych przez szpiegów). 
Głównym medium przekazu są 
jednak przenikające i uzupeł-
niające się ekspresje: wizualna  
i muzyczna.

Wielość obrazów scenicznych, przy jednoczesnym zacho-
waniu prostoty, zapewnia półprzezroczysta, piętrowa kon-
strukcja zbudowana na scenie. Rusztowanie, podzielone 
na dwie części, zasłonięte jest białą siatką. Dzięki temu 
widzimy zarówno aktorów znajdujących się w środku, jak 
i wyświetlane na siatce projekcje, które, odbijając się na 
ścianie za siatką i na niej samej, przybierają niemal trój-
wymiarowy efekt… Dzięki temu scenografia zmienia się 
wraz z każdą sceną. Pojawiają się zarówno tytułowe mo-
tywy z mangi, jak i agresywne, biało-czarne wizualizacje. 
Wygląda to bardzo pięknie. Aktorzy ubrani są w białe, znie-
kształcające i pogrubiające ich stroje do ćwiczenia sztuk wal-
ki, co sprawia, że sami stają się częścią wyświetlanego obrazu.

Wstęp przed siatkę mają tylko 
dwie kobiece postaci. Od począt-
ku urzęduje tam Mistrzyni Gry 
- kobieta w żółtym kostiumie,  
w średnim wieku, która z żałośnie 
wykrzywioną smutkiem twarzą 
otwiera, animuje, a także kończy 
spektakl. Mistrzyni lamentuje 
nad okropnościami wojny, ale 
jej słowa mają ambiwalentny 
charakter: przyjmuje walkę za 
pewnik, uważa, że należy woj-
nę zaakceptować ze stoickim 
spokojem. Kobieta sprząta 
„swój kawałek podłogi” przed 
siatką przez cały czas trwania 

ŚWIAT ZA ZASŁONĄ
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przedstawiania. Kiedy widzimy porozrzucane krzesła  
i garnki, traktujemy je trochę jak strzelbę u Czecho-
wa – oczekujemy, że aktorzy pojawią się tam i będą w 
jakiś sposób korzystać z przedmiotów. Tym bardziej 
zaskakujące jest, że leżą tam one tylko po to, aby zostać 
wyniesione. Mistrzyni po pewnym czasie przestaje przej-
mować się tym, co dzieje się za jej plecami, tka opowieść 
od niechcenia, z takim samym zapałem, z jakim zajmuje 
się swoją robótką na drutach.

Co znaczące, jest jeszcze jedna postać, która wydostaje się 
z siatkowego więzienia – i to z triumfalną i gloryfikującą 
samą siebie pieśnią na ustach. Podczas gdy Żołnierz i Wo-
jownik trapieni przez pamięć wydarzeń wojennych giną 
lub cierpią pośmiertnie, Szpieg wydostaje się z więzienia 
i zostaje Super Kobietą, popkulturową bohaterką. Szpieg 
wygląda prawie jak cyborg, ludzka maszyna poruszająca 
się kanciasto i niezgrabnie. Tym wizerunkiem wpisuje się 
w szereg zawartych w przedstawieniu futurystycznych od-
wołań. Mamy wrażenie, że oglądamy manewry wojskowe, 
przygotowania do dopiero nadchodzącej wojny. Świadczą 

o tym kostiumy aktorów. Super Kobieta po opuszczeniu 
siatkowej konstrukcji może jednocześnie symbolizować 
odradzający się świat i jego przyszłość budowaną przez 
tych, którzy przeżyli jeszcze niezrealizowaną katastrofę.

War Sum Up nie podsumowuje wojny w typowy sposób. 
Można powiedzieć, że części składowe spektaklu zostały 
kilkakrotnie przefiltrowane, wydestylowane do esencji. 
Z powodu połączonych ze sobą i nachodzących na siebie 
projekcji nie można umiejscowić akcji w czasie i prze-
strzeni, ponieważ dzieje się w tym samym czasie na wie-
lu płaszczyznach. Forma również jest nietypowa: piękna 
muzyka, obrazy, wystudiowane gesty. Można podziwiać, 
ale emocjonalnie trudno zbliżyć się do tego świata, który 
dodatkowo oddzielony jest od nas fizycznie. W odbiorze 
przeszkadza też dręcząca myśl (być może wpisana celowo 
w strukturę spektaklu), że mamy do czynienia z wystu-
diowanym widowiskiem traktującym wojnę i wszystko, 
co ona oznacza, wyłącznie jako tworzywo do czysto este-
tycznej kreacji.

Aleksandra Spilkowska 

Hotel Pro Forma
 War Sum Up. Music. Manga. Machines or a Manga Opera on the Nature of War

Reżyseria: Kirsten Dehlholm
Dyrygent: Kaspars Putnins/Sigvards Klava
Koncept: Willie Flindt, Kirsten Dehlholm

Muzyka: The Irrepressibles, Santa Ratniece z Gilbertem Nouno
Libretto: Teksty klasycznego teatru nō, w redakcji Williego Flindta

Reżyseria muzyczna: Kaspars Putnins
Kostiumy: Henrik Vibskov

Projekt światła: Jesper Kongshaug
Scenografia: Kirsten Dehlholm, Willie Flindt, Jesper Kongshaug

Technika wideo: Kasper Stouenborg
Projekt wideo: Sine Kristiansen

Rysunki manga: Hikaru Hayashi
Czarno-białe zdjęcia: Zoriah Miller, Dallas Sells, Timothy Fadek, Kirtan Patel, Mário Porral, Richard Bunce

Śpiew - Chór Łotewskiego Radia
Mistrz Gry: Ieva Ezerite
Żołnierz: Aigars Reinis

Wojownik: Gundars Dzilums
Szpieg: Ilze Berzina

 
światowa premiera: 2 września 2011 roku, Łotewska Opera Narodowa w Rydze
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„Na początku było Słowo”. Ten werset bi-
blijny, zaczerpnięty ze Świętej Księgi kultury 
chrześcijańskiej, nieodparcie nasuwa się na 
myśl podczas pierwszej sceny Aszury. Spek-
takl rozpoczyna multimedialna projekcja 
przedstawiająca przesuwające się wersety pi-
sma perskiego, prawdopodobnie pochodzące 
z inscenizowanego poematu. Na ekranie moż-
na zobaczyć pewien rodzaj wizualizacji przy-
toczonego wersetu. 

Historię śmierci imama Husajna ibn Alego, wnuka 
Mahometa, oglądamy oczami Montashamiego 
Kashamiego, XVII-wiecznego poety perskiego. 

Imam wystąpił przeciw Yazidowi Kalifowi, który chce go 
zgładzić. Wprawdzie obdarzonemu bożą łaską oraz ta-
lentem krasomówczym imamowi udaje się przeciągnąć 
na swoją stronę jednego z wodzów Yazida, ale obydwaj 
giną w walce i zostają męczennikami. Postać poety buduje 
narrację oraz wprowadza dystans do rozgrywających się 
wydarzeń. Akcja sceniczna staje się tu odbiciem odbicia. 

Dziesięć wieków po bitwie pod Karbalą i ustanowie-
niuz tej okazji święta, Dnia Aszury, natchniony Kasha-
mi zaczyna pisać. Miną kolejne cztery wieki zanim ta 
historia dotrze do nas w formie przedstawienia Aran Pup-
pet Theater. Duża rozpiętość czasu i charakterystyczna fa-
buła nadbudowują kulturową interpretację przedstawienia,  
w którym różne formy artystyczne i przywoływane autentycz-
ne wydarzenia historyczne wpływają na siebie nawzajem.

Już w pierwszych scenach rozpoznajemy stylistykę opery 
marionetkowej – gatunku stworzonego przez Behrooza 
Gharibpoura, reżysera Aszury. Jej forma również wynika 
ze zderzenia różnych rodzajów sztuk. Inspirowana jest per-
skim teatrem Ta’ziech, skupiającym się przede wszystkim 
na muzyce i śpiewie. Opera marionetkowa stanowi przy-
prawiające o estetyczny zawrót głowy połączenie opery, 
misterium i teatru lalek. Epicka fabuła i patetyczna mu-
zyka idą w parze z ekspresyjnymi działaniami lalek, któ-
ra przypominają figury świętych z bożonarodzeniowych 

SZELEST SKRZYDEŁ ANIELSKICH
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szopek. Religijna tematyka, czerpiąca  
z silnej tradycji, i niemal moralitetowa, 
bazująca na psychomachii, fabuła wpro-
wadzają kolejne warstwy, które budują 
podniosły nastrój widowiska.

Już po pobieżnym opisie widać, że nie 
wszystkie elementy tej specyficznej 
układanki do siebie pasują. Atmosfera 
zmienia się od pełnej powagi do nie-
mal ironicznego podejścia. Mistrzostwo  
w operowaniu formą teatru lalek i orien-
talny klimat ratują spektakl przed zu-
pełnym upadkiem w pompatyczną, ki-
czowatą stylistykę. Nie znaczy to, że nie 
pojawiają się elementy, kte trudno jest 
przyswoić i zaakceptować europejskie-
mu widzowi. Skrzydlaty koń imama, 
odlatujący ku niebu, czy projekcje anie-
lic, szumiących sztucznymi skrzydłami 
w przerwach na zmianę dekoracji, budzą 
głównie śmiech.

Twórcy wykazują jednak dystans do 
swojego dzieła zarówno na poziomie 
treści, jak i formy. Zamknięcie akcji  
w ramy opowieści poety sprawia, że zo-
staje ona niejako przyswojona także z ele-
mentami dzisiaj być może lekko zaśnie-
działymi. Z kolei pod względem formy 
widać pewną przesadę ekspresji (raczej 
zamierzoną), która momentami skutku-
je prawie autoironicznym efektem. Nie 
bez znaczenia jest też chwyt polegający 
na odsłonięciu kulis i pokazaniu pracu-
jących lalkarzy. Animatorzy w ogóle nie 
reagują na podniesienie kurtyny. Widzi-
my nitki, za pomocą których poruszane 

są lalki (nie był to raczej błąd techniczny 
– ten sam zabieg powtórzono podczas 
kolejnego przedstawienia). Efekt jest za-
skakujący, chociaż samo rozwiązanie nie 
jest nowe.  Widzowie nie spodziewają 
się tak gwałtownego odejścia od wcze-
śniejszej formy w spektaklu, który tak 
konsekwentnie, choć oczywiście w ra-
mach nierealistycznej stylistyki, buduje 
autonomię scenicznego świata. Jest to na 
tyle zdumiewające, że w zasadzie trudno 
stwierdzić czy miała to być manifestacja 
dystansu wobec przedstawienia, chęć 
popisania się własnym mistrzostwem  
w operowaniu lalkami, czy coś zupeł-
nie innego.

Aszura to zetknięcie z teatrem nieco-
dziennym, spoza tradycji kulturowej, 
którą znamy. Nie można się jednak 
oprzeć wrażeniu, że z gatunków, z któ-
rych korzystali twórcy, opera mario-
netkowa niekoniecznie pokazała to, 
co najlepsze. Mariaż pompatycznego, 
wielkoformatowego rozpasania opery  
i bardziej kameralnego, bazującego zwy-
kle na uroku plastycznych kompozycji 
teatru lalkowego zaowocował oryginalną 
estetyką, której jednak – przynajmniej 
w naszym kręgu kulturowym – ciężko 
odwołać się do emocji widza czy jego 
poczucia piękna. Niemniej forma opery 
marionetkowej jest bardzo interesująca 
– to inne spojrzenie na teatr, do jakie-
go jesteśmy przyzwyczajeni w kulturze 
europejskiej.

Aleksandra Spilkowska

2. Międzynarodowy Festiwal 
Teatru Formy
Materia Prima 

Kraków 17-24 października 
2012

Aran Puppet Theater

Aszura

Reżyseria, scenografia, 
adaptacja: 

Behrooz Gharibpour

Marionetki: Ali Pakdast, Sey-
de Maryam Eghbali

Kostiumy: Maryam Moini

Muzyka: Behzad Abdi

Grafika: Ayrin Gharibpour

Dźwięk: Tahmine Mohamadi

Światło: Amir Mohamadi

Asysta: Ali Pakdast, Sayede 
Maryam Eghbali Namin 

(Maryam Eghbali), Henga-
meh Sazesh, Sin Yelaghbaygi, 

Tahmine Mohammadi

premiera: 2011 rok
polska premiera: 18 listopa-

da 2012 roku

fot. R
eza M

oataryan
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Gilbert Peyre, twórca spektaklu Kupido. 
Właściciel mieszkania położonego w piekle 
i w raju, zaprezentował swoją autorską for-
mę: sculpturOpéra (rzeźbę-operę). Trudno 
o lepszą nazwę dla tego przedstawienia. To 
surrealistyczna bajka, mikrokosmos w ru-
pieciarni, odbiegający od schematycznego 
myślenia – podobnie jak mechaniczny bia-
ły królik od zafascynowanej nim bohater-
ki.

Spektakl łączy w sobie układ mechaniczny 
szalonego elektryka, cyrk, teatr, żywą rzeź-
bę, śpiew, śmierć i miłość. Mimo ogrom-

nego zróżnicowania wykorzystanych materiałów, 
zarówno w sensie fizycznym, jak i metaforycz-
nym, całość utrzymuje się konsekwentnie w jed-
nej estetyce. Przy całej swojej niesztampowości  
i oryginalności ta żywa rzeźba pozostaje zaskaku-
jąco spójna i jasna przez odwołanie się do nie-
zwykle sugestywnej metaforyki. Na sculpturOpéra 
składają się: ściana z talerzy z zegarem na środku, po-
zbawione ciał głowy lalek – wszystko złączone meta-
lową konstrukcją, wprawiającą ten mały światek  
w ruch niczym ruchome organy. Cała scenogra-
fia, do wtóru stuków, trzasków i zgrzytów, zaczy-
na się ruszać, a zarazem śpiewać swoją brzękliwą 
pieśń. Lalkowe głowy uderzają o siebie, jeżdżą  
w górę i w dół, wywijając (dosłownie) uszami,  
a nawet buchają ogniem z trzymanej w ustach 
rury. Są to ruchome aniołki piekielnych ołtarzy, 
makabryczna parodia wszystkich słodkich puttów. 
 
W tę dwuznaczną przestrzeń wpisane są żywe 
lalki marionetki: dziewczynka wyglądająca jak 
wycięta z bajki o małej pastereczce (Panna Mło-
da – Marie de Oliveira) oraz jej towarzysz, ka-
rzeł posiadający cechy primabaleriny, w progra-
mie nazwany Kupidonem (Jean-Yves Tual). Ta 
para wydaje się rządzić w scenicznym świecie,  
a przynajmniej aspirować do jego kontroli. Uważ-
ny widz zorientuje się już na początku, że jest 
inaczej. Panna Młoda śpiewa dziecięcą piosenkę  
o małych szalonych marionetkach – są nimi 
właściwie wszyscy, nie wiadomo tylko, kto rze-
czywiście nimi steruje: dwóch operatorów (rów-
nież znajdujących się na scenie, tuż za pierwszym 

rzędem widzów) czy nieokreślone siły pożądania  
i miłości. Mogą one poruszyć nawet zwykłą parę 
spodni czy bluzkę i spódnicę.

Miniatura teatralna o zauroczeniu i odrzuce-
niu, „zagrana” bez słów, wyłącznie za pomocą 
elektrycznie przesuwanych i obracanych ubrań 
na wieszakach, to jeden z piękniejszych, auten-
tycznie poruszających swoją prostotą elementów 
spektaklu. Przy całym uroku można ten fragment 
potraktować również w kategoriach parodii. Jest 
to miniteatr, spreparowany nie tylko na użytek 
widzów, ale także pary bohaterów. Oglądają oni 
typowy schemat romansowy, charakterystyczny 
dla komedii romantycznych (choć o niebo lepiej 
zagrany). Kobieta i mężczyzna kłócą się, odtrą-
cają, aby w końcu paść sobie w ramiona i od-
jechać za scenę do wtóru marsza Mendelssohna. 
Ich ślub wprawia zarazem w ruch całą piekielno-
-niebiańską mechanikę, nasyconą dodatkowo wi-
zualno-wokalnymi metaforami seksualnymi, co 
dystansuje nas od konwencjonalnego odczytania 
teatru formy.

Dwoje bohaterów, Panna Młoda i Kupidon, wy-
stawiają przed sobą nawzajem poniekąd podob-
ną, ale rozbudowaną wersję tej historii. Kapryszą 

ORGANY KUPIDYNA, CZYLI 
MECHANIKA MIŁOŚCI

fot. Suzane Brun
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i kłócą się komicznie, operując jedynie mimi-
ką i niewiele znaczącym bełkotem. Ich głosy, 
raz niższe, raz świdrująco wysokie, wplatają się  
w dźwięki wydawane przez mechanizmy. Akto-
rzy świetnie synchronizują się z fantastycznym 
imaginarium, a zarazem dopełniają je, stają się 
integralnymi częściami maszyny. Widzimy, jak 
spełnia się sculpturOpéra. Jej popisową arię chce 
zgarnąć Kupidon, aktywując wszystkie elementy 
grającej szafy, jak również własne sprytnie podno-
szone siedzenie, które czyni z niego mechaniczną 
baletnicę, w sprężynowych podskokach tańczącą 
po scenie. Jednak jego towarzyszka niewiele sobie 
z tego robi. Tu ujawnia się w pełni brak kontro-
li Kupidona nad otaczającym go światem – jego 
taniec jest tak ułożony, że każde uniesienie jego 
stołka ukazuje światu nagie kupidonkowe nogi.

Już niedługo do pokoju położonego w piekle  
i w raju przybędzie wezwana płaczem „dzieci” 
rosyjska niania, ubrana w stylu wiktoriańskiej 
pokojówki, która wyjmie bohaterów z ich per-
manentnych siedzisk i troskliwie ubierze w ka-
ftany bezpieczeństwa, po czym postawi przed 
nami. Jeszcze tylko dołączą operatorzy w le-

karskich kitlach i mamy piękne, kojarzące się 
z horrorem lub objazdowym freak show zdjęcie 
rodzinne, żywy obraz utrwalony przed naszymi 
oczami. Wymyka się on jednak prostej inter-
pretacji, w tym wypadku idącej za skojarzeniem 
miłości z szaleństwem. Zresztą wszystko w tym 
spektaklu jest niejednoznaczne. Wprowadzona 
metaforyka paradoksalnie pozostaje w zawie-
szeniu znaczeniowym, jednocześnie stanowiąc 
jasny i łatwo zrozumiały przekaz. Na pewnych 
poziomach doskonale wiemy o co chodzi, ale są 
też inne, wprowadzające nieokreślony niepokój. 
Tak działa na przykład paskudny kwik świńskiej 
głowy podróżującej na łańcuchu w górę i w dół. 
Obecny w umyśle właściwie zanim się rozlegnie, 
jak gdyby unosi się nad przedstawieniem. Cały 
czas obserwujemy świetnie wyważone wymiesza-
nie piękna i brzydoty, tytułowego piekła i raju. 
Surrealistyczne obrazy zarażają widzów czystą, 
dziecięcą fascynacją. Gdzieś przebiega biały kró-
lik – ten sam, który otwierał spektakl, prowadząc 
nas w głąb krainy (teatralnych) czarów.

Aleksandra Spilkowska

2. Międzynarodowy Festiwal Teatru Formy Materia Prima, 
Kraków 17-24 października 2012

Compagnie P.P. Dream & Gilbert Peyre

Kupido. Właściciel mieszkania położonego w piekle i w raju

Koncepcja, rzeźby, reżyseria, scenografia: Gilbert Peyre

Tekst: Yves Garnier i fragmenty Pieśni nad pieśniami
Muzyka: Mes béatitudes - Gérard Pesson (fragment); 

Mi par d’udir ancora – Enrico Caruso; 
Temps arrêté – Raphael Beau; fragmenty hymnów religijnych

Obsada:
Jean-Yves Tual – Kupidon

Marie De Oliveira – Panna Młoda
Morgane Olivier – Gospodarz

Sopran: Lydie Morales
Głos: Achille Orsoni – Corinne Martin/Gwénola de Luze

Światła: Flore Marvaud
Kostiumy, garderoba: Morgane Olivier

Fotografia: Suzane Brun
Konstrukcja: Anne Pinguet, Virginie Chevrier, Claude Orsoni, Claude Cottet

Koprodukcja: Achille Orsoni; LE CENTQUATRE

Premiera: 2010 rok



10

Poetyckie frazy inspirowane surrealistycznymi 
tekstami Alberta Giacomettiego łączą się z obra-
zem wysublimowanego ruchu marionetek pro-
wadzonych ręką niemieckiego mistrza lalkarstwa 
Franka Soehnle. Spektakl Hôtel de Rive. Giaco-
mettiego okres horyzontalny płynie niespiesznie 
pośród granej na żywo muzyki jazzowej.

Przestrzeń sceniczną zaprojektowano dosyć asce-
tycznie. Składa się ona zaledwie z dużego, pro-
stokątnego podestu, ustawionego na środku, oraz 

prostopadłej do podestu ściany, na której wyświetlane są 
animacje komputerowe bazujące na fragmentach tekstów 
Giacomettiego lub  zbliżenia na marionetki. Wykorzysta-
nie możliwości technicznych pozwala ukryć postać ani-
matora, ale także daje szansę na pełny odbiór spektaklu 
widzom z dalszych rzędów. Całości tej minimalistycznej 
wizji scenograficznej dopełniają dwa rogi alpejskie (in-
strumenty dęte używane w trakcie spektaklu zarówno 
przez muzyków, jak i aktora, Patrica Michaelisa), kształ-
tem przypominające długie, bo aż czterometrowe, rury 
zakrzywione ku górze.

Rogi alpejskie pojawiają się nie bez powodu – są one na-
rodowym symbolem Szwajcarii, w której znajdował się ty-
tułowy Hôtel de Rive (dokładnie w Genewie), w miejscu 
gdzie pomieszkiwał i tworzył podczas okupacji hitlerow-
skiej Giacometti. Zresztą cały spektakl zbudowany jest 
na zasadzie uruchamiania obrazów wspomnień z okresu 
szwajcarskiego. Fabuła zostaje zniesiona na rzecz atrakcyj-
nych wizualnie i muzycznie sekwencji, które długo pozo-
stają w pamięci, jak choćby ta z głazem. Aktor – cytując 
Giacomettiego – opowiada o głazie, istocie żywej, niedo-
stępnej i groźnej. Stara się przy tym jak najbardziej ukryć 
w swojej obszernej marynarce, tak aby widoczna pozosta-
ła jedynie twarz obsypana grubą warstwą pyłu. Zza jego 
pleców wyłania się precyzyjnie animowana marionetka,  
a właściwie koronkowy korpusik z nadmiernie wydłużo-
nymi palcami i twarzą (co zresztą jest odwołaniem do ma-
larskich wizji Giacomettiego). Marionetka wspina się po 
skamieniałej twarzy aktora. Wymowa sceny ma w sobie 
coś przewrotnego – życie leży już nie po stronie człowieka, 
ale po stronie lalki. 

W kolejnych sekwencjach pojawiają się marionetki od-
zwierciedlające postać człowieka, ale też pająka oraz (chy-
ba najdziwniejsza ze wszystkich) biała wykrochmalona 
koszula, która przez to, że brak w niej ciała, może koja-

rzyć się z odejściem, a nawet ze śmiercią. Trzeba dodać, 
że każda marionetka, czy w ogóle każdy animowany przez 
Soehnlego przedmiot, otrzymuje własny i niepowtarzany 
rodzaj ruchu, paradoksalnie łączący surrealistyczne formy 
z iluzją życia.

Hôtel de Rive. Giacomettiego okres horyzontalny to kolejna 
propozycja do obejrzenia w ramach Materii Primy, w któ-
rej zaakcentowano przede wszystkim poetycką wizję, po-
wstałą w wyniku połączenia lalek, planu żywego i nieba-
nalnej muzyki. Wprawdzie nie zrezygnowano całkowicie 
ze słowa – ono jest matrycą wszelkich sytuacji scenicznych 
– ale zazwyczaj pojawia się jako zapośredniczenie (np. zo-
staje wyświetlone w formie wspomnianych animacji).

Agnieszka Dziedzic

ŚWIAT OPOWIEDZIANY 
MARIONETKAMI I MUZYKĄ

2. Międzynarodowy Festiwal Teatru Formy 
Materia Prima, Kraków 17-24 października 2012

figuren theater tübingen & Compagnie Bagages de 
Sable & Theater Stadelhofen 

Hôtel de Rive. Giacomettiego okres horyzontalny

lalki i ruch sceniczny lalek: Frank Soehnle
gra aktorska: Patrick Michaelis

muzyka – kompozycja i wykonanie: 
Jean-Jaques Pedretti i Robert Morgenthaler

scenografia i kostiumy: Sabine Ebner
współpraca artystyczna: Enno Podehl

obsługa techniczna: Robert Meyer i Christian Glötzner
asystentka: Irene Lentini

10
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Podczas trzeciego i czwartego wieczoru festiwalo-
wego spotkaliśmy się z czterema mistrzami. Ge-
nialnym dramatopisarzem – Williamem Szekspirem, 
kompozytorem okresu romantyzmu – Feliksem Men-
delssohnem, Teatrem Giocco Vita (znanym mię-
dzy innymi z oprawy muzycznej Snu nocy letniej) 
i tancerzami z grupy Imperfecta Dancers. Trze-
ba przyznać, że współpraca tej wielokulturowej 
czwórki dała zaskakująco dobry efekt.

W  ulotce festiwalowej podano informacje, że 
spektakl „mistrzów teatru cieni z Włoch” 
wzbudza zachwyt wśród publiczności na ca-

łym świecie. Nie są to czcze słowa, bo taki rodzaj eklek-
tycznego teatru może znaleźć uznanie zarówno wśród 
„ludzi teatru”, jak i przypadkowych amatorów. Organiza-
torzy festiwalu Materia Prima dążą do tego, aby pokazać 
unikatowe projekty tworzone nie tylko w Europie, lecz 
także na całym świecie. Zawsze istnieje obawa, że wybie-
rając się na spektakl, będziemy zmuszeni zderzyć się z tak 
odmienną wizją pojmowania sztuki i przestrzeni teatral-
nej, że wyjdziemy z teatru niezadowoleni. W przypadku 
Snu nocy letniej podobny niepokój był nieuzasadniony.
Jeśli twórcy operują słowem, to tylko pisanym i na tyle pro-
stymi hasłami, aby każdy mógł je zrozumieć przy minimal-
nej znajomości dramatu Szekspira. „Elena ama Demetrio”,  
„Demetrio non ama Ele-
na”. Fabuła dramatu jest 
znana: dwie pary ateń-
skich kochanków i skłó-
cona Tytania z Oberonem 
błądzą po ateńskim lesie 
przy akompaniamencie fi-
gli Puka. Układ uczuć od-
mieni się tej nocy jeszcze 
kilkakrotnie, co perfekcyj-
ni włoscy tancerze pokażą 
za pomocą dynamicznych 
i namiętnych popisów 
tanecznych. Wykonawcy 
wykorzystują w swoich 
układach elementy baletu 
i tańca nowoczesnego. 

Najpiękniejszy i najbar-
dziej zaskakujący jest 
sam początek – jakby 
twórcy już na wstępie 

pragnęli pokazać wszystkie atuty widowiska. Na oświetlo-
nej płachcie wirują cienie bohaterów. Głośno rozbrzmie-
wająca muzyka i wyrysowane przed nami wzorzyste kom-
binacje, z którymi splatają się cienie, tworzą dynamicznie 
zmienny i barwny obraz. Nasza optyka widzenia nieustan-
nie się zmienia wraz z architekturą sceniczną. Postacie,  
a raczej ich cienie, zdają się niemal wchodzić na widownię, 
po czym w sekundę stają się malutkie. Doskonała koordy-
nacja ruchów tancerzy sprawia, że współgrające ze sobą 
ludzkie kształty tworzą zjawiskowe sceny. Wielkie brawa 
należą się twórcom masek i lalek, którzy stworzyli wielo-
płaszczyznowe i trójwymiarowe figury. Przykładem może 
być wielka „piłka” – konstrukcja, na którą składa się cały 
leśny gąszcz oraz elfy i duszki z orszaku królowej. Ich kolej-
nym majstersztykiem są wyraziste maski Oberona i Tytani. 
 
Reżyserzy poczynili znaczne skróty w dramacie, a akcja 
została sprowadzona do pokazania romantycznej i fan-
tastycznej wizji korowodu leśnych duchów. Mimo że 
uproszczono interpretację dramatu, to rekompensuje to 
przepiękna forma spektaklu. 

Kaja Podleszańska

CIENIE Z WŁOCH
fot. Jonathan G

obbih
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Fabrizio Montecchi, reżyser i twórca scenariu-
sza Snu nocy letniej, który został entuzjastycz-
nie przyjęty podczas tegorocznej edycji Materii 
Primy, zrezygnował wprawdzie z komediowego 
motywu rzemieślników w dramacie Szekspira,  
a także usunął postaci Tezeusza i Hipolity, ale i tak 
trafił w dziesiątkę. Spektakl przygotowany  przez  
włoski zespół świetnie oddaje to, co w sztuce strat-
fordczyka najistotniejsze – żywioł witalności  i po-
żądania. 

Tryskający energią młodzi tancerze  od początku znajdują 
się na scenie. Są w luźnych ubraniach, jakby szykowali się 
do rozgrzewki, ale widać, że bardziej interesują się sobą 
nawzajem niż uczestniczeniem w jakimkolwiek występie. 
Innymi słowy: odgrywają własną prywatność i, co istot-
ne, czynią to tak, aby wskazać na swoje ciało jako głów-
ny impuls do działania. Trop ważny, bo to właśnie grą  
z materialnością (także gra ciało/cień)  zajmują się twórcy 
spektaklu. Mamy do czynienia z poetyckim widowiskiem 
muzycznym, urzekającym wizualnie, ale rezygnującym  
z przekazu werbalnego. Słowa, za pomocą których ko-
chankowie Szekspira mówili o swoich stanach emocjonal-
nych, są oddawane w przedstawieniu poprzez system zna-
ków tanecznych, gdzie zarówno pasja, jak i smutek mają 
swoje figury. W choreografii nie ma przypadkowości, nie 
bez powodu tancerze odwołują się do najbardziej skon-
wencjonalizowanej i rygorystycznej formalnie sztuki ta-
necznej – do baletu. Namiętność zostaje więc oczyszczona 
z realizmu, od którego tak często trudno uciec aktorom. 
Próbuję wytańczyć ją w najczystszej, najbardziej precyzyj-
nej formie.

Numerem popisowym w spektaklu jest operowanie cie-
niami, które powstają zarówno przez zastosowanie oni-
rycznych masek (każda z nich to istny majstersztyk!) Obe-
rona, Puka i Tytani, jak i w skutek ukrycia tancerzy za 

kotarami.. Mieszanie planu żywego z planem teatru cieni 
dodaje spektaklowi tajemniczej aury. Trudno odróżnić 
jawę od snu, a miłość od kapryśnej namiętności.

Jednym z ważnych elementów organizujących przedsta-
wienie są wspomniane już kotary rozciągnięte na całej 
wysokości sceny.  Ich opadanie najczęściej odkrywa kolej-
ne przestrzenie z dramatu Szekspira. Kotary wykonane są  
z lejącego się materiału, co pozwala na uzyskanie cieka-
wego wizualnie ruchu. Poza tym na ich powierzchni wy-
świetlane są multimedialne prezentacjeoraz hasła po wło-
sku. Chociaż napisy prezentują się dobrze, bo wpisują się  
w ażurową scenografię, to gdy je przetłumaczymy (np. 
„Che fare?” – „Co robić?” lub: „Fuggire” – „Ucieczka”), 
okaże się, że realizatorzy nieco „upupiają” widza, stosu-
jąc stary chwyt z napisami wprost wyjaśniającymi, o co 
chodzi w danej scenie. Można wprawdzie potraktować to 
jako grę z konwencją operową, ale zabieg ten wydaje się 
niepotrzebny – tancerze są wystarczająco sugestywni.

Ażurowy świat stworzony na potrzeby teatru efektownych 
cieni w gruncie rzeczy dobrze oddaje klimat miłości czy 
raczej pożądania, które rodzi się, miesza i ginie podczas  
tej jednej, może nazbyt gorącej nocy. Gdyby spróbować 
zwizualizować za pomocą jakiejś faktury skomplikowane 
układy miłosne i łatwość ich rozerwania, to wybór mu-
siałby paść właśnie na ażurową koronkę.

Spektakl należy do tych, które ogląda się lekko, z niekrytą 
przyjemnością. Estetyka spójnie komponuje się z tema-
tem, formalne piękno nie przerasta treści, ale też przesadą 
byłoby dopisywanie spektaklowi wielu warstw interpreta-
cyjnych. Ciała tancerzy oddają autentyczność pożądania 
i niespełnienia. Natomiast pozostanie na poziomie per-
cepcji zmysłowej – bynajmniej nie bezrefleksyjnej, a ra-
czej skierowanej ku muzyczności i wizualności – pozwala 
ocalić iluzję. 

Agnieszka Dziedzic

WYTAŃCZYĆ POŻĄDANIE

2. Międzynarodowy Festiwal Teatru Formy 
Materia Prima
Sen nocy letniej

wg Williama Szekspira
autorstwo projektu: Walter Matteini i Fabrizio Mon-
tecchi oraz Veronica Bracaccini, Mattia De Salve, Ma-
ria Focaraccio, Julio-Cesar Quintanilla, Armando Rossi

reżyseria i inscenizacja:  Fabrizio Montecchi
choreografia: Walter Matteini; maski i lalki teatru cieni: 

Nicoletta Garioni

kostiumy: Corinne Lejeune
światła: Cesare Lavezzoli

realizacja scenerii: Sergio Bernasani
realizacja masek i lalek teatru cieni: Federica Ferrari, 

Nicoletta Garioni, Tove Boysen (asystent)
realizacja ekranów: Tania Fedeli

koprodukcja: Teatro Gioco Vita – Teatro Stabile di In-
novazione, Fondazione Teatro Comunale di Modena, 

Fondazione Teatri di Piacenza, Imperfect Dancers
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Spektakl Box Brothers jest podróżą do 
świata dźwięków. Artyści z holenderskiego 
stowarzyszenia Oorkaan wykorzystali po-
tencjał muzyczny przedmiotów codzien-
nego użytku. Zaprezentowali uniwersalny 
spektakl, który zaabsorbował zarówno 
najmłodszych, jak i starszych widzów. 

Na scenie stoją cztery oparte o siebie jak 
klocki domino drewniane skrzynie,  
w których ukrywają się czterej aktorzy. 

Akcja spektaklu zaczyna się zanim widzowie zdą-
żą spokojnie zająć swoje miejsca. Rozbrzmiewa 
miarowe stukanie o skrzynie, które z hukiem 
zmieniają pozycje, a następnie wychodzą z nich 
aktorzy. Chociaż najmocniejszą stroną przedsta-
wienia jest warstwa dźwiękowa, to interesujące 
są również kreacje aktorskie i fabuła, którą naj-
młodszy widz śledzi z zaciekawieniem. 

Bohaterami spektaklu są czterej bracia Skrzy-
niowscy, którzy wędrują w poszukiwaniu szczę-
ścia. Opowiada o nich głos narratora rozbrzmie-
wający z offu. Nikt nie wie czy mieszkali oni  
w skrzyniach ze względu na swoje nazwisko, czy 
nazywali się tak, ponieważ mieszkali w skrzy-
niach. Spektakl jest pełen zabawnych sentencji  
i dialogów. Aktorzy rozmawiają z niewidocznym 
narratorem. Nie zgadzają się z nim, idą w inną 
stronę niż proponuje głos. Na końcu podróży po-
stanawiają wrócić do domu, ponieważ sądzą, że 
to tam ukryte jest ich prawdziwe szczęście. Fabu-
ła nie jest wprawdzie skomplikowana, ale to nie 
ona okazuje się w tym spektaklu najistotniejsza. 

Najważniejszymi rekwizytami są cztery pudła, na 
których wykonawcy wystukują rytm. Drewniane 
skrzynie są ustawiane pod rozmaitymi kątami, na 
każdym boku i w różnych układach – przez co 
tworzą coś na kształt ruchomej scenografii. Raz 
pełnią funkcje łóżek lub domu, później stają się 
murem, rzeką i strasznym lasem. Niekiedy zdarza 
się, że bohaterowie znikają za nimi jak w sztucz-
ce iluzjonisty. Wesołe zabawy wywołują śmiech,  
a wystukiwany przez wykonawców rytm pobu-
dza widownię do oklasków. Sposób gry i mimika 
są komicznie przerysowane. Zarówno humor, jak 
i sposób ekspresji aktorskiej czerpie z konwencji 
komedii slapstickowej. Bohaterowie wywraca-

ją się widowiskowo, prowadzą efektowne bójki  
i kłótnie. Reżyser zadbał także o indywidualizm 
postaci, który jest widoczny zarówno w sposobie 
gry, jak i w kostiumie. Każdemu z braci przypi-
sany jest charakterystyczny gest. Stary kompul-
sywnie poprawia sobie włosy, przeczesując je 
grzebieniem. Z kolei Głupek nie dość, że zawsze 
spóźnia się z odpowiedzią, to – ubrany w krótkie 
spodenki na szelkach i wielkie kalosze – wzbudza 
śmiech samym wyglądem.

NICZYM DOMINO
fot. Ronald K

napp
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Oorkaan 
Box Brothers

Reżyser: Margrith Vrenegoor
Obrazy video: Peter Claassen

Reżyseria artystyczna: Joris Speelman
Kostiumy i rekwizyty: Judith de Zwart

Reżyseria światła: Tom Verheijen

Występują: 
Grupa perkusistów: Percossa

Aktor i perkusista: Niels van Hoorn
Aktor i perkusista: Janwillem van der Poll

Aktor i perkusista: Eric Robillard
Aktor i perkusista: René Spierings

Głos: Har Smeets

Najważniejszym elementem spektaklu jest 
warstwa dźwiękowa. Muzykę tworzą odgłosy 
codziennych czynności. Doskonałym przy-
kładem jest scena mycia zębów, w której róż-
norodne tempo poruszających się szczoteczek 
staje się podkładem muzycznym. Odgłosy 
porannej toalety tworzyłyby harmonijną kom-
pozycję, gdyby nie dźwięk żółtej kaczuszki do 
kąpieli. Aktorzy wygrywają melodię kankana 
podczas sceny bójki, uderzając się plastiko-
wymi rurami różnej długości. Najważniejsza 
jest radość tworzenia tej muzyki, dzięki czemu 
misternie skomponowana partytura wydaje się 
dziecinną zabawą. Artyści odkrywają przed 
najmłodszym widzem świat dźwięków, co 
– w połączeniu z niebanalnym humorem 
– bawi zarówno dorosłych, jak i dzieci. 
Właśnie w tej uniwersalności odkryć można 
siłę tego przedstawienia.

Marta Goławska

PLUS I MINUS
Wizyta na krakowskim festiwalu jednego z naj-
słynniejszych teatrów tańca w Europie była świet-
ną okazją do tego, aby po raz kolejny wypić je-
dyny w swoim rodzaju koktajl zmysłów, ruchu, 
dźwięku i światła. Ci, dla których był to pierwszy 
metafizyczny trunek przygotowany przez Belgów, 
mogli poczuć się spełnieni. Pozostali, którzy pa-
miętają sprzed dwóch lat smak Nocy na świecie, 
musieli przestawić się na odbiór w nieco innej czę-
stotliwości.

Ciała magnetyczne zadziwiają prostotą obrazu. W prze-
strzeni scenicznej, oprócz zasłony oddzielającej część ta-
neczną sceny od „zaplecza” (które odsłoni się w dalszej 
części przedstawienia), umieszczono również dużych roz-
miarów pełen wody brodzik. 

Na scenie widzimy bankiet przypominający imprezę kor-
poracyjną: w dłoniach kieliszki z wytrawnym trunkiem, 
świetnie skrojone marynarki, jedwabne sukienki. Po 
chwili sześcioro tancerzy: trzech mężczyzn i trzy kobiety 
rozpoczynają prawie godzinną grę – seans, podczas które-
go w człowieku wyzwala się wszystko to, co na co dzień 
jest nieustannie tłumione przez nakazy, zakazy, obyczaje  
i kulturę. Wszystkie kręgi społeczne, które trzymają  nas w 

fot. R
onald K
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2. Międzynarodowy Festiwal Teatru Formy Materia Pri-
ma, Kraków 17-24 października 2012

Compagnie Mossoux-Bonté (Belgia)
Ciała magnetyczne

Koncepcja: Patrick Bonté
Reżyseria i choreografia: Nicole Mossoux i Patrick Bonté

Muzyka: Thomas Turine
Nagrania: Ensemble Musiques Nouvelles

Miks dźwięku: Marc Doutrepont
Inscenizacja: Didier Payen

Kostiumy: Colette Huchard
Reżyseria światła: Patrick Bonté i Pierre Stoffyn

Make-up: Jean-Pierre Finotto w asyście Véronique Lacroix
Fryzjer: Thierry Pommerell w asyście Marie Maeck

Kierownictwo sceny: Aurélie Perret
Asystent reżysera: Coralie Vanderlinden

Koprodukcja: Le manège.mons/Centre dramatique & Ensem-
ble Musiques Nouvelles, Charleroi/Danses – Centre chorégra-

phique de la Communauté française et La Rose des Vents, 
Scène Nationale de Villeneuve d’Ascq

Występują: Bernard Eylenbosch, Odile Gheysens, Sébastien 
Jacobs, Yvain Juillard, Leslie Mannès, Frauke Mariën, Maxence 

Rey, Armand van den Hamer
Produkcja: Compagnie Mossoux-Bonté

premiera: rok 2010 

ryzach nie pozwalają wyrazić wprost tego, że kierują nami 
sprzeczne uczucia oraz żądze. A przecież to naturalne, że 
jedni ludzie  wywołują w nas agresję, podczas gdy drudzy 
wysyłają w naszą stronę pozytywne wibracje. 

W momencie, gdy pewien rodzaj gry, zwanej plus mi-
nus, zostaje zainicjowany, sześcioro bohaterów spektaklu 
zaczyna krążyć wokół sceny. Spoglądają na siebie badaw-
czo, obwąchują się, dotykają i obejmują. Tam, gdzie nie 
ma słów, rodzą się prawdziwe emocje. Dopiero teraz, gdy 
krawaty nieco się rozluźniają, a suknie nie leżą już tak 
idealnie, można zdobyć się na szczerość i autentyczność. 

Okazywanie uczuć jest w spektaklu uwarun-
kowane zasadami gry: możesz mnie objąć, 
pocałować, dotknąć i spojrzeć w oczy pod 
warunkiem, że twoje ciało mówi: „spokoj-
nie, to tylko zabawa”. 

Ważnym momentem spektaklu jest ten, w 
którym magnetyczni tancerze podejmują 
bardzo odważną i zarazem niebezpieczną 
decyzję. Chcąc utrzymać stan, w którym 
się znaleźli, decydują się wypić wodę z kry-
stalicznego źródła. Zdjęcie ubrań urasta  
w tym momencie do rangi symbolu zrzu-
cenia gorsetu obowiązku i konwenansu. Na 
efekty nie trzeba długo czekać. Pojawiają 
się konwulsje, drgawki, wybuchy gniewu, 
szamotaniną i gwałt. Woda ze źródła auten-

tyczności jest toksyczna dla tych, którzy wyrośli w spo-
łeczeństwie ukrywanych emocji, noszonych masek i póz. 
Pierwotne uczucia mogą występować już tylko w formie 
zabawy plus i minus. Koniec spektaklu jest taki sam jak 
początek. Wszystko wraca do poprzedniego stanu. Ry-
zyko się nie opłaciło. Bezpieczniej jest pozostać jałowym 
człowiekiem w pięknym garniturze i kieliszkiem bordeaux 
w dłoni. Salut!

Piotr Gaszczyński

fot. Alessia C
ontu
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Pokaz zakończony. Zapalają się światła, Polina 
Borisowa energicznie wybiega na scenę na oklaski. 
Na twarzach wielu widzów pojawia się konsterna-
cja: to naprawdę ta drobna, młoda dziewczyna od-
powiada za wykreowanie świata, w którym reguły 
gry dyktuje starość? Są to zresztą złe reguły pro-
mujące życie przeszłością zamiast teraźniejszością. 
Go! Borisowej zachwyca połączeniem prostoty 
środków z precyzją wykonania.

Wróćmy jednak do początku. Na scenie panuje 
absolutna ciemność i dopiero pojawiające się 
stopniowo punktowe światła będą stwarzać,  

w jak najbardziej dosłownym tego słowa znaczeniu, przestrzenie 
gry. To prowokacyjny zwrot do widza: „Patrz prosto w moją 
twarz, tę najmniejszą scenę świata, na której odegra się teatr 
mojego mijającego właśnie życia”. Chwilę później bohaterem 
staje się biurko, przy którym staruszka zaczyna oglądać pamiąt-
ki – nie tylko medal oraz pocztówki, ożywiające wspomnienia 
przy akompaniamencie pogodnej muzyki (melodii z przeszło-
ści?), ale także dokumenty (na przykład książeczkę partyjną), do 
których niekoniecznie wraca z nostalgią.

W intymnym teatrze staruszki nie ma jednak patosu, który 
wdziera się dopiero w momencie próby opisu i nazwania tego, 
co dzieje się na scenie. Z innych skojarzeń, pojawiających się 
chociażby podczas podglądania staruszki bawiącej się zapala-
niem i gaszeniem światła, przychodzi mi na myśl laboratorium, 
gdzie Borisowa przyjmuje zarówno rolę badacza, jak i obiektu 
badań. Jej celem jest sprawdzenie tego, co dzieje się z człowie-
kiem, kiedy pozostaje sam. To rodzaj dziecięcej gry w „znika-
nie”, gdy gaśnie światło. W wersji dla dorosłych zabawie tej 
odpowiada gra w pamiętanie/zapominanie albo  – mówiąc już  
w dużym uproszczeniu – w życie/umieranie. Celowo przywołu-
ję raczej możliwości interpretacyjne, nie zaś ustawiam konkret-
ną perspektywę odbioru Go! Odwoływanie się do wyobraźni i 
jej wieloznaczności zostaje w samej konstrukcji spektaklu prze-
ciwstawione budowaniu sensów za pomocą przekazu werbal-
nego (z ust staruszki nie pada ani jedno słowo).

Borisowa dosłownie przeistacza się w staruszkę – wykorzystuje 
własną empatię i wrażliwość, bazuje na wnikliwej obserwacji 
(od drobnych gestów w sposobie poruszania się do zdeformo-
wanego przez starość ciała). Pomaga jej w tym charakteryzacja 
i maska. Zresztą sama artystka odwołuje się w wywiadach do 

esencjonalnej jedności siebie i postaci, którą nie tyle gra, ile 
nią się staje. Podstawowym medium, za pomocą którego sta-
ruszka/Borisowa komunikuje się z widzem, jest samoprzylepna 
biała taśma. Całe metry taśmy służą do wyklejania ludzi, zwie-
rząt i przeróżnych przedmiotów. Pieca, kiedy przychodzi pora 
spalić jakieś niewygodne wspomnienie oraz drzwi, żeby je za 
sobą zatrzasnąć, kiedy ludzie zaczynają patrzeć z politowaniem 
na starcze dziwactwa. Sposób, w jaki artystka posługuje się ta-
śmą – precyzyjnie, energicznie, a czasem nawet kompulsywnie 
– świadczy o starannym wypracowaniu tej autorskiej techniki 
narracji.

Tym, co wyróżnia prezentację Borisowej od nieprzebranej masy 
przedstawień i monodramów jest przełamanie poważnego tonu 
sporą dawką autoironii i rozbrajającego poczucia humoru. Nie 
ma wątpliwości, że Go! dotyka ważnego tematu – starości, która 
jest przeciwieństwem do stanu dziecka. Starość to samotność 
i brak zrozumienia. Jednak już od początkowych sekwencji 
Borisowa zdaje się mówić: starość to ponowne dzieciństwo, to 
cofnięcie, ale wcale nie musi być pozbawione humoru i żywiołu 
zabawy.

W finale obserwujemy natomiast apogeum samotności starusz-
ki, kiedy ta na własnej bluzce wykleja kota, którego nadejścia 
nie może się już doczekać. Wysypuje też całą karmę, wcześniej 
skrupulatnie dawkowaną (wyimaginowanemu) zwierzako-
wi. Jednak i tym razem Polina Borisowa nie pozwala sobie na 
mdły sentymentalizm. Idzie o krok dalej, celuje w inne emocje. 
Stworzona przez nią postać ostatni raz sięga po taśmę, szybki-
mi, precyzyjnymi ruchami wykleja klamkę i drzwi, ale tym ra-
zem otwarte. Kotu, którego tak potrzebowała, zwraca wolność.  
A widzom daje nadzieję, że śmierć też coś otwiera.

Agnieszka Dzidzic

2. Międzynarodowy Festiwal Teatru Formy Materia Prima, Kraków 17-24 października 2012
Go!

reżyseria, projekt maski, wykonanie: Polina Borisowa
technika: David Claveau

współpraca: Odradek/Cie Pupella Nogues – Centre de Création et de Développement pour les Arts de la Marionnette

PA M I Ę Ć  W Y K L E J A N A  TA Ś M Ą
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W À distances aktorzy ustępują miejsca rzeczom 
– przedmiotom codziennego użytku, takim jak: 
szklanka, stos talerzy czy gablotka, ale też zło-
żonym konstrukcjom, które raczej nie pojawiają 
się w domu przeciętnego człowieka. Aktorów jest 
tylko dwoje, ale to do nich należy pociąganie za 
sznurki i tym samym wprawianie danej maszyne-
rii w ruch. Tyle tylko, że już sama obecność akto-
rów pośród nieprzebranej ilości rzeczy prowokuje 
pytania o to, kto od kogo jest zależny. Czy przy-
padkiem ludzie nie są tylko epizodami w życiu 
rzeczy?

W spektaklu wyodrębniono dwie rzeczywisto-
ści – pierwsza to świat mechanistyczny, gdzie 
niepodzielnie królują podstawowe własności 

fizyczne, jak: masa, pęd czy siła. Ale pojawiają się też żar-
tobliwe odwrócenia praw fizyki, kiedy na przykład piórko 
delikatnie opadające na stos talerzy powoduje ich rozbi-
cie. Tutaj zaczyna się też istnienie przedmiotów w muzyce: 
koncert na skrzypienie, kapanie, trzeszczenie, tarcie, roz-
bijanie, uderzanie, pukanie. Dodatkowo rytm wytwarza-
ny jest także przez spadające na ziemię pojedyncze kartki 
i drobne przedmioty.

Druga rzeczywistość stanowi przeciwieństwo pierwszej  
– w centrum zainteresowania stoi niematerialność, a jako 
medium wykorzystuje się komputerową animację. Przed-
stawia ona zminiaturyzowanego aktora z żywego planu, 
który wchodzi w przezabawne interakcje z żywym akto-
rem. Apogeum tej szaleńczej zabawy staje się scena, w któ-
rej poirytowany już obecnością swojej 
komputerowej miniatury aktor próbu-
je ją zniszczyć. Animacja zostaje wy-
świetlana na bryle gliny, w którą aktor 
uderza z pasją niczym bokser w worek 
treningowy. Zminiaturyzowany, ani-
mowany obraz żywego aktora wykonu-
je liczne uniki, aby obronić się przed 
ciosami, przy czym glina rozbryzguje 
się po scenie. Całkowite unicestwienie 
następuje, kiedy animacja znika (aby 
za chwilę później pojawić się na innej 
powierzchni), a w rękach aktora zostaje 
już tylko glina, czyli reminiscencja po-
przedniej rzeczywistości, świata mate-
rialnego.

Obie rzeczywistości nie oddają jednak całkowitego obrazu 
świata wykreowanego w spektaklu. Im bardziej wchodzi-
my w świat przedstawienia, tym częściej rzeczywistości 
przenikają się, a materialne wchodzi w dialog z niemate-
rialnym. Pośrednikami między obiema rzeczywistościami 
są ludzie – aktor, trochę nieskuteczny demiurg, któremu 
przedmioty odmawiają posłuszeństwa, i aktorka, niema 
obserwatorka i asystentka w panowaniu nad światem rze-
czy, który wyraźnie już od dawna cieszy się autonomią. 
Ludzie starają się uporządkować żywioł rzeczy za pomocą 
systemu – dzielą spektakl na części. O kolejnej części wi-
dzowie dowiadują się na różne sposoby: przez zapis danej 
cyfry kredą, farbą czy też odsłonięcie tablicy z informacją. 
Spektakl żywi się także eksperymentowaniem z wytrzy-
małością widza. Wydaje się, że działa tu zasada antyak-
cji, w której myśl działania aktorów koncentrują się przez 
długi czas (niejednokrotnie celowo za długi) na prezen-
towaniu/używaniu jednego przedmiotu. Aktor urządza 
„koncert na rzeczy” przestawiane z uporem według sobie 
tylko znanej reguły, przy czym każdemu przestawieniu to-
warzyszy dźwięk wydawany przez człowieka. Sekwencja 
trwa bardzo długo. Jakkolwiek jest to atrakcyjna wizual-
nie prezentacja, to nuży do tego stopnia, że z widowni od-
zywają się pełne znudzenia westchnięcia. W odpowiedzi 
na wyraźne oznaki braku zainteresowania widzów aktor  
z jeszcze większym zapamiętaniem przestawia rzeczy i tym 
samym opóźnia moment rozwinięcia akcji. Paradoksalnie 
z tej monotonii rodzi się coś niezwykłego – władza rzeczy 
nad ludźmi.

W finale wywód aktora dotyczą-
cy między innymi przyczynowości  
i przypadkowości ilustrowany jest 
za pomocą samoistnego (wykony-
wanego za pomocą ukrytych sznur-
ków) ruchu szklanki po długim  
i wąskim blacie. Gdy wreszcie – nie 
bez perypetii – szklanka trafia do 
rąk aktora, ten wypija jej zawartość  
i odwraca się ku publiczności. Z jego 
twarzy można wyczytać powracające 
pytanie o miejsce człowieka w świecie 
otaczających go rzeczy.

Agnieszka Dziedzic

KONCERT NA MASĘ RZECZY 
I SYSTEM FIGUR
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Połączenie teatru z pokazem iluzji, ge-
nialna animacja zawartości rupieciarni… 
À distances określić można na wiele spo-
sobów. Jest to właściwie bardziej perfor-
mance niż klasyczny teatr, ale performan-
ce świadomy tego, jak wykorzystać magię 
teatru do absolutnego zawładnięcia uwagą 
widzów, oczarowanych feerią zmieniają-
cych się obrazów scenicznych.

Animator i pomysłodawca, Jean-Pierre 
Larroche, jest główna figurą-postacią. 
To jego rupieciarnię oglądamy i to on 

ją animuje, sam jednak pozostając w cieniu, 
niejako skryty, choć na widoku. Prawie w ogóle 
nie pokazuje publiczności swojej twarzy en face, 
zawsze zasłonięty jakimś przedmiotem, z maską 
lub odwrócony, przynajmniej na początku spek-
taklu. Dopiero pod koniec możemy zobaczyć 
twarz animatora. Paradoksalnie prezentuje on za-
razem pewien rodzaj obsesji na punkcie własnej 
fizjonomii. Dwie z siedmiu części przedstawienia 
poświęcone są malowaniu wielkoformatowe-
go portretu samego siebie. Na oczach widowni, 
przy pomocy grubych pędzli artysta kreuje wer-
sję siebie w kolorze, a następnie czarno-białą. To 
również pewien rodzaj performance’u, obraz ma-
lowany dla samego aktu tworzenia, natychmiast 
po ukończeniu zwijany i usuwany ze sceny, wy-
rzucany. 

Tego rodzaju działań jest więcej, właściwie tylko 
z takich elementów składa się widowisko – być 
może dlatego tak przyciąga uwagę. To nieprze-
rwany zbiór działań, które rozbłyskują na chwilę, 
aby zaraz zgasnąć i zapewnić miejsce następnym. 
Taką strukturę zapowiada już pierwsza sekwen-
cja, zatytułowana hałas wypowiedzi. To urocza 
mała wariacja na temat teatru w teatrze. Na scenę 
wjeżdża mała scenka na stelażu, jak dla teatru pa-
cynek, kurtyna zwrócona w stronę sceny i stoją-
cego tam za pulpitem Larroche’a, który porusza 
za sznurki ożywiając konstrukcję. My, widzowie, 
oglądamy jak gdyby kulisy teatrzyku, gdzie za-
instalowanych jest mnóstwo przedmiotów wy-
dających różne dźwięki. Pod względem wizual-
nym właściwie nic się nie dzieje, za to dziwaczna 
konstrukcja wydaje z siebie coraz bardziej fanta-
styczne dźwięki. Podobnie gdzieś na marginesie 
tradycyjnego przedstawiania jakiejkolwiek fabuły 
tworzy się fenomen À distances. Oglądamy me-
taforyczne kulisy, które same w sobie tworzą ro-
dzaj teatru.

Nie oznacza to, że artysta nie próbuje opowie-
dzieć żadnej historii w tradycyjnym rozumieniu. 
Jego kreacje są jednak tak oddalone od utartych 
schematów myślowych, że prezentują raczej wa-
riację na dany temat, ogląd z tytułowego dystan-
su. Tak w epizodzie piątym potraktowany jest 
Król Lear Szekspira. Stojąc za pozbawioną tylnej 

ILUZJA DYSTANSU
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ściany szafą, wypełnioną różnymi pozornie przypadkowy-
mi przedmiotami, animator buduje dla nas cos w rodzaju 
rebusu, z którego odgadujemy streszczenie tragedii. Ta 
inteligentna, wymagająca szybkiego rozumienia skojarzeń 
gra oparta jest na wykorzystaniu homonimów i podob-
nych do siebie słów (przedstawionych w postaci rekwizy-
tów) do zbudowania zupełnie nowych znaczeń. Niestety 
ta gra jest zupełnie nieprzetłumaczalna na język polski. 
Rozdawane przed spektaklem kartki z próbą wytłuma-
czenia jej mechanizmu chyba zbyt wiele nie pomogły  
w zrozumieniu jej podstawowego, komicznego, oparte-
go na czystej zabawie aspektu. Jest to bowiem urzekające 
zaproszenie do gry z językiem i własnymi przyzwyczaje-
niami, tymi myślowymi oraz związanymi z odbiorem, 
zwłaszcza sztuk Szekspira. Nie zawaham się powiedzieć, 

że to jedno z lepszych, a na pewno bardziej inteligentnych 
przedstawień Króla Leara jakie widziałam. 

Tego rodzaju kreatywnych zabaw w skojarzenia jest  
w spektaklu mnóstwo, nie sposób wszystkich przywołać. 
Podobnie zbudowana, a istotna w kontekście całościowe-
go odbioru jest, obok pierwszej, także ostatnia sekwen-
cja, zatytułowana po prostu fragmenty dziennika Paula 
Valéry’ego. Ma ona również charakter autotematyczny. 
Przywołana jest refleksja na temat natury przedmiotów, 
zmiennych, podległych niedostrzegalnym działaniom 
czasu… Zupełnie jak w świecie kreowanym przez Lar-
roche’a. Fragmenty ilustrowane są w przepiękny, prosty 
sposób małą pantomimą – animator próbuje przycią-
gnąć do siebie szklankę z drugiego końca długiego sto-

łu. Animowana szklanka i jej 
„zachowanie” ilustruje słowa 
Valéry’ego. W końcu udaje się 
ją złapać i wypić. Tym optymi-
stycznym akcentem kończy się 
À distances. Widzowie wycho-
dzą uśmiechnięci i oczarowani, 
wciąż jeszcze pod wpływem 
uroku teatralnych iluzji.

Aleksandra Spilkowska

2. Międzynarodowy Festiwal 
Teatru Formy 

Materia Prima, 
Kraków 17-24 

października 2012.

Pomysł spektaklu i wykona-
nie: Jean-Pierre Larroche

Scenariusz: Benoît Fincker, 
Jean-Pierre Larroche

 i Thierry Roisin

Reżyseria: Thierry Roisin

Światło i dźwięk: Benoît 
Fincker

Asystent reżysera: Balthazar 
Daninos

Na scenie: Jean-Pierre 
Larroche i Jérémie Garry
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Ożywienie obrazów Marca Chagalla to świetny 
pomysł – twórczość malarza aż się prosi o wyko-
rzystanie w tym celu formy teatru lalkowego. Re-
żyser Adolf Weltschek używa do tego celu ogrom-
nej ilości lalek oraz projekcji multimedialnych. 
Jednak atmosfera specyficznego malarstwa wymy-
ka się zamknięciu w formę widowiska.

Oprócz twórczości Chagalla inspiracją dla reży-
sera była miłość malarza do żony Belli, która 
jest właściwie głównym tematem spektaklu. Ta 

historia poprzez szereg odwołań zyskuje wymiar niemal 
mityczny. Bohaterowie wielokrotnie upodabniani są do 
Adama i Ewy, co czyni tematykę bardziej uniwersalną. 
Drugim, obok miłości, motywem jest wojna i zagłada. 
Widzimy śmierć fantastycznego świata malarza i zamiesz-
kujących go postaci. W końcu para głównych bohaterów 
zostaje wśród grobów. Miłość sprawia, że mogą oni latać 
w przestworzach ponad realnym światem. Nie oznacza to, 
że są zupełnie oderwani od spraw ziemskich (czy nawet 
przyziemnych). Przy całej swej fantastyczności i odreal-
nieniu spektakl przesycony jest również dość oczywistą 
metaforyką seksualną.

Od strony wizualnej trudno jednak mówić o zachwycie. 
Wielość form lalkarskich nie oddaje charakteru i magne-
tyzmu dzieł Chagalla, a tego najbardziej brak w warstwie 
wizualno-estetycznej Hommage à Chagall. To, co na ob-
razach było płynne i rozmyte, tu nabiera sztywności czy 
wręcz brzydoty. Widać to zwłaszcza w kontraście z projek-
cjami, na których widzimy reprodukcje obrazów malarza, 
ożywione za pomocą komputerowej animacji.

Motywy wykorzystane w spektaklu dobrano trafnie. Od-
twarzają życie w wielu wymiarach, bazują na twórczości  
i biografii artysty, jednocześnie traktując je jako konkretną 
realizację uniwersalnych, zakorzenionych w podstawach 
kultury, modeli życia. Czasem wydaje się, że twórcy popa-
dają w przesadę, kreując fantastyczne korowody i skupia-
jąc się na ukazaniu niemal surrealistycznej wizji. Te popisy 
po pewnym czasie są po prostu nużące. Tym bardziej, że 
tak naprawdę nie ma się czym popisywać. W porównaniu 
z pierwowzorem lalkowa wersja obrazów pozostawia wiele 
do życzenia. 

Aleksandra Spilkowska

HOMMAGE À L’AMOUR

fot. Ł. M
alinow

ski



21

2. Międzynarodowy Festiwal Teatru Formy Materia 
Prima, Kraków 17-24 października 2012

Teatr Groteska w Krakowie

Hommage à Chagall

Reżyseria: Adam Weltschek
Scenografia: Małgorzata Zwolińska

Muzyka i realizacja nagrań dźwiękowych: Roman Opuszyński
Układ ruchu: Katarzyna Skawińska

Realizacja animacji komputerowych: Paweł Weremiuk
Występują: Monika Filipowicz, Oliwia Jakubik, 

Diana Jędrzejewska, Maja Kubacka, Katarzyna Kuźmicz, 
Iwona Olszewska, Marek Karpowicz, Paweł Mróz, 
Rafał Szumski, Lech Walicki, Bartosz Watemborski

Premiera: 19 września 2009 roku

ZABAWA W CHOWANEGO
Reżyserzy Chouf ouchouf, Dimitri de Perrot  
i Martin Zimmerman, traktują spektakl jako wy-
raz własnej refleksji nad spotkaniem z nieznanym, 
podejściem do innych ludzi zabarwionym naszym 
prywatnym punktem widzenia, służącym również 
jako tarcza. Stąd tytuł, który oznacza „Popatrz 
uważnie”. Być może nie patrzyłam wystarczająco 
uważnie, ale nie znalazłam w samym przedstawie-
niu zbyt wiele z powyższego opisu.

Na spektakl składa się właściwie udramatyzowany 
zbiór sztuczek akrobatycznych z elementami ilu-
zjonistycznymi. Groupe acrobatique de Tanger 

prezentuje swoje ewolucje, salta, piramidy, gwiazdy. Te 
popisy służą przedstawieniu jakiegoś miejsca lub sytuacji, 
na przykład marokańskiej ulicy i targu. Oprócz pewnej at-
mosfery, którą grupie rzeczywiście udaje się oddać, sceny 
te nie łączą się w fabularną całość. To nie byłoby jeszcze 
zarzutem, gdyby następujące po sobie fragmenty nie były 
po pewnym czasie repetytywne i nużące.

Ciekawe i inteligentne jest z kolei wykorzystanie bardzo 
prostej (przynajmniej z estetycznego punktu widzenia) 
scenografii. Składa się na nią kilka ruchomych, drewnia-

nych prostopadłościanów, które mogą zmieniać nie tylko 
miejsce na scenie, ale także własną konstrukcję, rozrasta-
jąc się w inne, bardziej skomplikowane, niemal labirynto-
we formy. Tę mobilność artyści wykorzystują do aranżo-
wania czasem zabawnych, a czasem zaskakujących scen. 
Niepostrzeżenie znikają i pojawiają się za drewnianymi 
konstrukcjami, stale zmieniają miejsca – pozornie bez po-
ruszenia. Z niewidoczną pomocą akrobatów poruszają się 
nie tylko drewniane prostopadłościany, ale też biurko wy-
chodzące z plastikowej torby. Wszystko, co pojawia się na 
scenie, wykorzystywane jest kilkakrotnie i praktycznie do 
maksimum. Scenicznemu recyklingowi poddawana jest 
także wspomniana torba awansująca na końcu przedsta-
wienia na trampolinę, na której akrobaci wykonują salta. 
Niestety jest wyraźnie zbyt sztywna, przez co mają proble-
my z odbiciem się, a salta nie są precyzyjnie wykonane.

Czy Chouf ouchouf powinno traktować się jako przedsta-
wienie teatralne sensu stricto, czy po prostu jako wesoły 
popis akrobatycznej sprawności? Mimo pewnej powta-
rzalności i braku silnie poprowadzonej narracji artystom 
udało się coś innego, być może trudniejszego do osiągnię-
cia – wytworzenie atmosfery marokańskiego miasta.

Aleksandra Spilkowska
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Zimmermann & de Perrot 
Groupe acrobatique de Tanger

Chouf Ouchouf
Koncepcja, reżyseria i scenografia: Zimmermann & de Perrot 

Kompozycja: Dimitri de Perrot 
Choreografia: Martin Zimmermann 

Dramaturgia: Sabine Geistlich 
Konstrukcja dekoracji: Ingo Groher 

Światło: Ursula Degen 
Dźwięk: Andy Neresheimer 

Kostiumy: Franziska Born, Daniela Zimmermann 
Konstrukcja kostiumów: Franziska Born, 

Mahmoud Ben Slimane 
Konsultant ds. akrobacji: Julien Cassier 

Malarstwo: Michèle Rebetez 
Reżyseria światła: Jorge Bompadre, Cécile Hérault 

Reżyseria dźwięku: Franck Bourgoin, Sebastian Geret, Andy 
Neresheimer, Susanne Affolter 

Występują: Younes Hammich – szef akrobatów, Abdelaziz el 
Haddad, Jamila Abdellaoui 

Adel Chaâban, Younes Yemlahi, Yassine Srasi, Amal Hammich, 
Mohammed Hammich, Mustapha Aït Ourakmane, Mohammed 

Achraf Chaâban, Samir Lâaroussi, Najib El Maïmouni Idrissi
Premiera: 25 września 2009
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