[REC[

MAGAZINE
G A Z E T A
FESTIWALOWA
numer 2/16 listopada 2014

fot. Maciej Mikulski

Teatr im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie
Stara kobieta wysiaduje
reż. Jakub Falkowski

Sabina Lewicka

Apokalipsa naszego świata
Na nowo odczytana sztuka Tadeusza Różewicza Stara kobieta wysiaduje oswaja człowieka z ostatecznością – nieuchronnym uprzedmiotowieniem. I nieistotne, jaka apokalipsa do tego doprowadzi. Wniosek nasuwa się jeden – ważne, aby za życia nie wylądować na stercie
śmieci.
Spektakl złożony jest z dwóch integralnych
części. Pierwsza to instalacja, którą można
swobodnie oglądać. Druga, z udziałem aktorów, słowem, ruchem i różewiczowskim stylem, przypomina bardziej klasyczne przedstawienie. Obie części – pierwsza mniej,
druga bardziej dynamiczna – wzajemnie się
tłumaczą. Obie złożone są też z oddzielnych
epizodów, scen rozgrywanych często w tym
samym czasie w różnych miejscach sali. Widownia została podzielona na dwie części
tak, aby publiczność widziała twarze siedzących naprzeciwko. Prowizoryczny mur odgradza przestrzeń rozgrywanego spektaklu.
Zarówno wystawa, jak i spektakl są opowie-

ścią pociętą na zdania, które odbiorca układa
w dowolny sposób, kierowany jedynie instynktem i wrażliwością.
Na samym początku reżyser pozwala
podjąć widzom „niczym nieskrępowany”
wybór. Można przez chwilę rozejrzeć się po
sali, która nieco przypomina bunkier albo
suszarnię w starej kamienicy. Jest obskurnie
i brudno, specyficzna instalacja przedstawiona została w formie wysypiska śmieci. Jej
częścią są leżące na podłodze konary brzozy i gazety walające się w pozornym bezładzie. Metafora śmieci nieodparcie kojarzy
mi się z tym, o czym pisał Florian Werner
w antropologicznej książce Ciemna materia.

Historia gówna, w której odczarowuje pojęcie ekskrementów traktowanych jako tabu.
Śmieci są metaforą podobną do „gówna”,
tyle że nieco mniej bulwersującą. Odrzucamy odchody i śmieci, a przecież, jak pisze
Werner, dopiero to co brudne, nieczyste,
zbyteczne, utwierdza tożsamość człowieka.
Dramat Różewicza jest utworem wielowątkowym, niezwykle metaforycznym, ale
także uniwersalnym, a w nowym odczytaniu debiutującego reżysera, również bardzo
współczesnym. Główna bohaterka, Stara
Kobieta, prowokuje rozmowę, ironizuje,
odsłania popędy, szuka sensu. Chce rodzić,
aby przedłużyć swoje istnienie, spełnić swoją powinność. Nie może z prostego powodu – jest za stara, a przez to niepotrzebna.
Dlatego w pewnym momencie mówi o brzuchu jako centrum świata, o którym już się
nie pamięta. Tak jak zaniedbuje się naturę,
którą uosabiać ma stara kobieta, a która też
znajduje się na scenie w postaci elementów
instalacji. Czy wysypisko śmieci, widoczne
zza okien restauracji, jest jeszcze obrazem
degradacji świata czy już naszą naturą? Na
te pytania musi odpowiedzieć widz, przed
którym stawia się też inne, niełatwe zadania.
Zagubienie podczas takich spektakli,
zbliżonych bardziej do happeningu niż do
klasycznego, „bezpiecznego” przedstawienia
zamkniętego w ramach pudełkowej sceny,
oddzielonej odpowiednim dystansem od widowni, wynika z własnej tendencji do próby
ogarnięcia całości – wszystkich bodźców,
które do nas docierają. Dzięki niecodziennej,
garażowej scenerii, wydłużonej w czasie,
a przez to trudnej w odbiorze, dramaturgii, przed widzem stawia się nowe zadania.
Musi być przygotowany na ciągłe odkrywanie nowych sensów, na nieustanne szukanie
wspólnych elementów całości. Spektakl budzi wrażenie, że dopiero polifonia dźwięków,
obrazów, myśli buduje znacznie.
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Śmietnik idei
Scena, na której odgrywane jest przedstawienie Jakuba Falkowskiego, obrośnięta jest wokół przestrzenią wystawową, instalacyjną.
Znajdziemy tam wideo, kolaże czy puste tablice, na których sami
możemy coś napisać. Jest to pierwszy element, z którym spotykają
się widzowie, zachęcani do poznania przestrzeni na własną rękę. Podobnie reżyser traktuje dramat Różewicza, pozostawiając go właściwie bez interpretacji, jak ognia wystrzegając się subiektywnego lub,
używając terminologii zaproponowanej przez artystów, arbitralnego podejścia. Efekt jest niestety raczej pretensjonalny.
Niekiedy spektakl staje się wręcz niezrozumiały lub po prostu pozbawiony znaczenia.
Pozostawienie widzów samopas w dążeniu
do wytworzenia wieloznacznej, interaktywnej płaszczyzny interpretacyjnej jest
najwyraźniej zamiarem Falkowskiego, który w programie pisze: „w inscenizacji Starej kobiety... zachęcam widzów do wzięcia
udziału w podróży. Podróży, która przypominać może nocny bieg na orientację w lesie, bez kompasu”. Trudno jest jednak uwierzyć w możliwość stworzenia spektaklu,
w ramach którego widz rzeczywiście ma zagwarantowaną taką wolność. Już sam fakt,
że zostajemy wprost zachęcani do czynnego
udziału w procesie tworzenia przedstawienia, jest przecież formą reżyserskiej ingerencji czy wręcz pewnego nakazu, zaproponowanej (narzuconej?) ścieżki odbioru.
Może to przejaw myślenia w ramach
wąskich horyzontów, ale naprawdę trudno

mi wyobrazić sobie sytuację, w której rola
reżysera ogranicza się tylko do wytyczenia
pewnego pola znaczeniowego (w tym wypadku tworzonego przez dramat Różewicza) i wpuszczenia w nie uczestników widowiska. Deklaracja mówiąca, że „nie jest
naszym zamiarem dopowiadać, objaśniać,
tłumaczyć treści zawartych w dramacie.
(…) Skupiamy się na uobecnianiu pewnych
figur i zdarzeń. Oddajemy wolność odbioru
widzowi” brzmi co najmniej podejrzanie.
Czym jest bowiem uobecnianie pewnych
figur i zdarzeń, jeśli nie pewną formą dopowiadania, objaśniania i tłumaczenia? Już
samo umieszczenie znaczeń w innym kontekście nie jest przecież gestem pozbawionym konsekwencji interpretacyjnych.
Interesująca jest w spektaklu Falkowskiego obecność wielu uwag metateatralnych, z jednej strony obnażających wspomniane wyżej skutki przemieszczeń kontek-

stowych, ale z drugiej budujących zupełnie
nowe siatki znaczeń, odwołujące się do
współczesnego życia teatralnego i przez to
łamiące fikcję scenicznego świata. Ten zabieg raz na jakiś czas, dyskretnie, niemal
niezauważalnie – i chyba też wbrew intencjom reżyserskim – przypomina nam o tym,
że dokonane zostały tu konkretne artystyczne wybory, na które składa się wiele czynników i które nie pozostają bez konsekwencji
dla sposobów odbioru przedstawienia.
Ironiczne utyskiwania na współczesny
teatr wpisują się w szerzej zarysowany różewiczowski wątek narzekania na całą współczesną kulturę, której wytwory to tylko
śmieci zalewające cały świat i wypierające
wszystko, co dobre. Stara Kobieta (Anna
Demczuk) jest w przedstawieniu portretowana tak, jak gdyby miała być ostoją tego
utraconego porządku, ale jednocześnie ukazuje się jako postać zgorzkniała i cyniczna.
Pozytywnego programu tu brak, co charakterystyczne dla tego rodzaju nostalgicznego
zapatrzenia w przeszłość. Dziwi, że kobieta
chce rodzić, zamiast zwinąć się w kłębek
i czekać na śmierć.
Zaproponowana przez twórców koncepcja wolności odbioru zawiera w sobie
haczyk, który utrudnia krytykę i analizę
przedstawienia. Ma bowiem ono służyć
jako „zwierciadło do oglądania swej duszy”. Czyli jakby Starej kobiety... nie odbierać, powie Ci to widzu coś o Tobie samym,
a nie o przedstawieniu samym w sobie. I kto
w takiej sytuacji powie, że król jest nagi?
Trudno – czasem trzeba połknąć haczyk.
Jakbym się w tym „lustrze” nie przeglądała,
nie mogę oprzeć się najsilniejszemu wrażeniu: że do całego przedstawienia pasuje nie tyle
metafora lasu, co śmietnika idei, na którym, wśród
stosów mentalnych ready-mades, każdy odbiorca
ma na własną rękę poszukiwać czegoś istotnego
i interesującego dla siebie.
Tylko czy znajdziemy coś
naprawdę wartościowego
na wysypisku?

Milena Pelc

W bałaganie
nowoczesnego
świata
Tadeusz Różewicz to twórca
niekonwencjonalny, a jego
sztuka Stara kobieta wysiaduje
jest jedną z najbardziej wieloznacznych. Złożoność jej sensów została bardzo ciekawie
zinterpretowana w spektaklu,
nad którym pracowali Jakub
Falkowski i Michał Pabian.
Teatr im. Wandy Siemaszkowej
w Rzeszowie może dopisać do
swojego repertuaru nowe, oryginalne widowisko.

fot. Maciej Mikulski

Zaintrygowała scenografia, uwagę przyciągnęły kreacje aktorów, ciekawy element
wprowadziła postać narratora dopowiadającego komentarze i wtrącającego tekst
didaskaliów. Moją uwagę zwróciła przede
wszystkim kreacja Starej Kobiety granej
przez Annę Demczuk, przyciągnął ją także
Mateusz Mikoś w roli Młodego Kelnera.
Ciekawym rozwiązaniem było specyficzne
potraktowanie Różewiczowskiego świata (ukazanego w sztuce jako gigantyczny
śmietnik) i stworzenie swoistego bałaganu
na oczach widzów. Kawiarnia w Sali Industrialnej była nie tylko miejscem dialogów
i monologów uświadamiających istotę tragizmu współczesnego człowieka, stała się
też przestrzenią dynamiczną, kolorową,
inspirującą, pulsującą światłem, grą, ruchem. Jednak w całym bogactwie postaci,
scenografii, współgrających ze sztuką instalacji, a także elementów nowych mediów
(w postaci filmów wyświetlanych podczas
spektaklu), nie zagubiła się istota sztuki. Przekaz pozostał klarowny, a prawda
o człowieku i współczesnej kulturze rozbrzmiała ze zdwojoną siłą.
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Co tam, panie, w raju?
Komuna// Warszawa
Paradise Now? RE//MIX Living Theatre
reż. zbiorowa

The Living Theatre to niewątpliwie grupa o statusie legendy, która
na stałe ma swoje miejsce w historii teatru. Nie ma już za to miejsca w Nowym Yorku. Teatr został eksmitowany ze swojej siedziby,
a Judith Malina trafiła do domu opieki. Punkt przecięcia między
sztuką, która została uznana, a historią życia jednej z jej twórczyń,
toczącą się gdzieś na uboczu współczesnego świata, niemal w zapomnieniu, buduje dramatyczną oś remiksu Komuny//Warszawa.
W projekcie, który opiera się na reinterpretacji i re-ewaluacji znaczenia twórczości i spuścizny najważniejszych artystów
awangardowych ostatniego wieku, jednym
z pierwszych nasuwających się pytań, które powinno zostać zadane, jest to, o efekty
ich nowatorskich projektów i co z nich dziś
zostało. Refleksja istotna zwłaszcza w przypadku kontrkulturowych grup lat sześćdziesiątych, często szufladkowanych jako produkt swoich czasów, serwujących wówczas
nieco naiwne postulaty, których siła już się
wyczerpała i dla których trudno znaleźć
miejsce we współczesnej kulturze.
Artyści z Komuny//Warszawa nie ukrywają swojego nieco cynicznego podejścia
do spuścizny twórczości Maliny i Becka.
O ile ironicznie podchodzą do historii teatralnych poszukiwań, to z pewnością szacunkiem darzą samych samych artystów.
Patrząc na sekwencję opartą na filmie nakręconym podczas spotkania z Judith Maliną w domu dla emerytowanych aktorów,
można odnieść wrażenie, że nawet jeśli raj
nie nadszedł, to performerka i tak zyskała
status teatralnej świętej – teraz. Status to
dwuznaczny i naznaczony cierpieniem oraz
niezrealizowanymi, utopijnymi marzeniami. Jak można usłyszeć w nagraniu: „Kilku
biografów czeka na jej śmierć, żeby wreszcie zamknąć tę historię”. Jak prawdziwa
święta, Malina pozostaje do końca wierząca
– niemal pięćdziesiąt lat później wygłasza
te same rewolucyjne hasła z niegasnącym
ogniem w oczach.
Członkowie Komuny//Warszawa nie dostąpili jeszcze tak wielkiej łaski. Dlatego na
scenie pojawia się personifikacja wielokulturowego boga, przypominająca nam w dość
zabawny sposób o tym, że w rzeczywistości
koncept raju jako miejsca wiecznej szczęśliwości, ograniczony jest do kultury judeochrześcijańskiej i muzułmańskiej. Tajemniczy bohater płynnie przemienia się w bóstwo
nowoczesności – komputer o wielkiej mocy
obliczeniowej. Pozwala mu ona stwierdzić,
że prawdopodobieństwo zaistnienia na zie-

fot. Maciej Mikulski

OD WIDZA

mi jakiegokolwiek raju jest śmiesznie małe,
a wręcz na granicy błędu statystycznego.
Warstwa ideowa zostaje, jeśli nie odrzucona,
to przynajmniej poddana w wątpliwość. Po
latach okazuje się, że ze sztuki rewolucyjnej
zostaje tylko sztuka – mówią twórcy remiksu. Ale czy rewolucyjna twórczość naprawdę może być istotna i zachować swoją siłę
bez ideowego zaplecza?
W spektaklu z pamiętnej formy Paradise
Now zostały pocięte i pokawałkowane skojarzenia, „powidoki nagich ciał” wrzucone
w pulsującą i zmienną rzeczywistość zapośredniczonego obrazu – filmu wyświetlanego na białym materiale. „Żywi” aktorzy co
prawda stanowią elementy tej splątanej instalacji ruchowo-dźwiękowej, ale w sensie
fizycznym są w pewien sposób niezdolni do
przekroczenia własnych ograniczeń – w jeden organizm zamienia ich dopiero taśma
filmowa. Nawet elegancka puenta spektaklu
(porównująca „raj teraz” do dwóch krótkich
sekund lotu aktora skaczącego ze sceny
w widownię) ma formę zapośredniczoną.
Krótki film ukazujący ten skok odtwarzany
jest w kółko jak zdarta płyta, symbolizuje
syzyfowy wysiłek odzyskania czegoś, co
być może nigdy nie istniało.
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O rewolucji ex cathedra
W ramach cyklu RE//MIX prezentowane były spektakle inspirowane m.in. znanymi przedstawieniami,
twórczością awangardowych grup (Akademii Ruchu, The Living Theatre), artystów (Tadeusza Kantora, Henryka Tomaszewskiego, Jerzego Grotowskiego, Roberta Wilsona) i zjawisk (np. w nurcie tanecznym RE//MIX-u – estetyki post-modern dance). Remiks Komuny//Warszawa Paradise Now poświęcony
jest amerykańskiej grupie The Living Theatre, która w latach sześćdziesiątych i siedemdziesiątych
głosiła rewolucyjne hasła odnowy społeczeństwa, stworzenia raju teraz.

Podobnie jak inne remiksy,
Paradise Now rozpoczyna się
od krótkiego wykładu przypominającego historię najsłynniejszego spektaklu The Living
Theatre. Performans powstał
podczas europejskiej trasy grupy w 1968 roku. Rok później
zespół rozpadł się. Siedmioosobowa grupa, na czele z Judith
Maliną i Julianem Beckiem,
wyjechała jednak z Paradise
Now do Brazylii, gdzie została
zatrzymana ze względów politycznych w więzieniu. Nagrana
wypowiedź jednego z członków The Living Theatre, połączona z pokazem zdjęć i fragmentów zapisu Paradise Now
z lat siedemdziesiątych, nakreśla tło historyczne i wprowadza
widzów do estetyki awangardowej grupy.
Komuna//Warszawa nakręciła dokument z wizyty u Judith Maliny w domu opieki dla
emerytowanych aktorów, gdzie
artystka trafiła po wyrzuceniu
awangardowej grupy z jej długoletniej siedziby w Nowym
Jorku. W trakcie performansu
odtworzane są fragmenty nagrania, a członkowie Komuny//
Warszawa cytują wypowiedzi
Maliny („Nie wolno mi podróżować bez paszportu”, „Nie możesz żyć, jeśli nie masz pieniędzy”, „Nie wiem jak zatrzymać
wojny”). Na ich pytanie „Judith,
co to jest raj?” odpowiada, że
raj jest wtedy, kiedy każdy ma
co jeść, ma co pić, kiedy ma
dom i ma się w co ubrać. Malina
podkreśla, że nie interesuje jej
utopijna wizja świata za 2000

fot. Maciej Mikulski

Komuna// Warszawa
Paradise Now? RE//MIX Living Theatre
reż. zbiorowa

lat, dlatego że raj jest teraz. To
fragmenty manifestu The Living Theatre Raj Teraz. Aktorzy,
ubrani jedyne w szorty, „rozkładają” słowa manifestu na czynniki pierwsze. Ale nie z pomocą
retorycznej figury, społecznej debaty, ale własnych ciał, z których
układają litery:
RAJ TERAZ
Dodatkowo, na ekranie wyświetlane są kadry przedstawiające
figury ułożone z ciał aktorów.
Fotografie mają przypominać
sławne ujęcia ze spektaklu The
Living Theatre. Z Raju Teraz
pozostały jedynie pojedyncze
litery.
Przed sceną siedzi lektor,
wcielający się w różne role.
Jako „teoretyczny bóg” wyjaśnia, że tylko w judeochrześcijańskiej i muzułmańskiej
tradycji religijnej istnieje raj,
z kolei jako naukowiec wylicza prawdopodobieństwo (liczone w procentach) istnienia

różnych rajów: anarchistycznego, kapitalistycznych neoliberałów, partycypacyjnych
ruchów miejskich, faszystowskich reakcjonistów i innych.
Proklamowany przez The Living Theatre „raj po rewolucji”
to utopia, o której z dzisiejszej
perspektywy można mówić
w ramach żartobliwej konwencji, jak czyni lektor. Zdaniem Komuny//Warszawa (rajski) przewrót dokonał się nie
w życiu, a w dziedzinie sztuki,
na gruncie estetycznym.
Remiksując Paradise Now,
Komuna//Warszawa powraca tym samym do własnej historii. Jeszcze jako Komuna
Otwock polscy artyści inspirowali się działalnością The Living Theatre, jej politycznym
zaangażowaniem, ideą wspólnotowości. Po latach, już z dystansu, nie oceniają tego tak
jednoznacznie. „Och, jakże byli
naiwni, ogłaszając manifest

Raj Teraz” – mówi do kamery
Grzegorz Laszuk, lider grupy.
Dlatego rewolucja, zdaniem
Komuny//Warszawa, powinna
zmienić charakter z reakcyjnego na dekonstruujący. Bo po
rewolucyjnej sztuce pozostaje
nie rewolucja… tylko sztuka.
Na Festiwalu Nowego Teatru
może to być jeden z ważniejszych głosów na temat artystycznej rewolucji, a tych
przecież nie brakuje ostatnio
w polskim teatrze.
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Ideowe transformacje

W Manifeście powstałym przy tej okazji można przeczytać: „Jako Komuna//
Warszawa będziemy mówili o sprawach dla
nas ważnych w sposób dla nas ważny i odpowiadający naszym gustom. Będziemy zajmowali się raczej życiem filozofów niż filozofiami. Zamiast głosić idee, jak to miała w zwyczaju Komuna Otwock, jako Komuna//Warszawa będziemy raczej opowiadać historie”1.
Przed zmianą profilu instytucja tworzyła
społecznie zaangażowane spektakle z pogranicza teatru dramatycznego, teatru ruchu
i performansu (do najważniejszych zalicza
się spektakle: Bez tytułu 1996, Trzeba zabić pierwszego boga 1999, Design/Gropius 2002, Perechodnik/Bauman 2004, Stop
torturom 2007, Mill/Maslow 2008/2009,
Powstanie 1944 – Siedzenie 2009, Księga
wynalazków 2009). W 1994 roku Komuna
Otwock została zarejestrowana jako stowarzyszenie działające w dziedzinie kultury i sztuki, edukacji, ochrony środowiska,
ochrony praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także aktywizowania społeczności. Była to aktywna organizacja działa-

fot. Maciej Mikulski

1 Komuna Otwock, Manifest, [w:] Komuna
Otwock. Przewodnik Krytyki Politycznej, red.
Agnieszka Berlińska, Tomasz Plata, Wydawnictwo
Krytyki Politycznej, Warszawa 2009, s. 285.

jąca w celu transformacji rzeczywistości
społecznej poprzez działania artystyczne
z politycznym przesłaniem. Z „anarchistycznej wspólnoty działań”, która miała
tworzyć „spektakle-bomby rzucane w miasto”, aktywizować społeczeństwo i wzywać
do rewolucji, grupa przeobraziła się w teatr
funkcjonujący w zamkniętej sali. Oczywiście organizacja nadal ma określone, wywodzące się z lewicowych, poglądy, nadal
przeprowadza swoje działania w terenie, np.
akcję protestacyjną przed ambasadą chińską
lub na warszawskim squacie Elba (w jego
obronie). Zmiana polega na tym, że coraz
większy nacisk kładzie na własną autonomię
(co nie oznacza autonomii sztuki, którą tworzy) i propaguje zasady działania wewnątrz,
a nie na zewnątrz grupy. Do happeningów
i performansów artystycznych, kampanii
społecznych i ekologicznych – charakterystycznych dla działalności Komuny Otwock
– dołączyły projekty edukacyjne i naukowe
(wystawy, wykłady, warsztaty, spotkania)
Komuny//Warszawa. Prowadzi ona także
działalność wydawniczą i współpracuje
z innymi artystami, spoza środowiska zrzeszonych w niej twórców.
Twórcy z liderem grupy, Grzegorzem
Laszukiem, powołują się na prawo „Nadmiaru i Przyjemności”, które jest nieoficjal-

fot. Maciej Mikulski

Komuna//Warszawa powstała przez przekształcenie Komuny Otwock – grupy artystyczno-społecznej założonej w 1989
roku i działającej w Otwocku. W roku
2005 roku teatr przeniósł się do Warszawy, gdzie od 2007 roku ma siedzibę
przy ulicy Lubelskiej na Pradze Północ.
Po przeniesieniu ośrodka do stolicy Komuna Otwock zmieniła również profil swojej
działalności i nazwę.
nym hasłem Komuny//Warszawa. Za tymi
terminami kryje się możliwość „twórczej
zdrady” wobec konkretnych tematów, podejmowanych przez grupę na sposób krytyczny, wyrażania niepokoju oraz dezaprobaty wobec rzeczywistości. W działalności
organizacji ważna jest przyjemność współpracy, tworzenia wspólnoty, niekoniecznie
estetycznej czy światopoglądowej, złożonej
z tych, którzy „nie zawsze się ze sobą zgadzają, ale lubią być razem, z tego powstaje
kolejna nadwyżka energetyczna”.
Od 20104 roku w „artystycznej kamienicy” na Lubelskiej można było oglądać kolejne odsłony cyklu RE//MIX, kuratorowanego
przez Tomasza Platę, którego efekty – jednogodzinne performanse na temat twórczości
czy życia danego artysty – należą do najciekawszych wydarzeń ubiegłych sezonów (na
rzeszowskim Festiwalu Paradise Now? Re//
mix Living Theatre Komuny//Warszawa).
Od tego roku realizowane są dwa projekty:
„Przyszłość Europy”, kreujący możliwe scenariusze rozpadu lub rekonstrukcji Unii Europejskiej na dziesięciolecie wstąpienia Polski do wspólnoty (spektaklem powstałym
w jego ramach są Bohaterowie przyszłości
Markusa Öhrna) oraz „My, mieszczanie”,
badający fenomen polskiej klasy średniej
(z tego programu zobaczymy Teren badań:
Jeżycjada w reżyserii Weroniki Szczawińskiej). Co ciekawe, warszawska grupa coraz
chętniej łączy funkcje artystyczne (nadal
powstają autorskie spektakle i performanse)
z kuratorskimi, udostępniając swoją przestrzeń artystom ze sztuk wizualnych czy
choreografom, wchodzi też w koprodukcje
z ważnymi instytucjami na mapie życia teatralnego – Instytutem Muzyki i Tańca, CK
Zamek w Poznaniu czy festiwalami. Jest to
przykład działania zaangażowanego, nawet
jeśli nie mającego na celu transformacji
ludzkiego życia – do której sceptycznie odnoszą się członkowie Komuny//Warszawa
po zmianie profilu grupy – to można mówić
już o przeobrażeniach życia teatralnego na
skalę co najmniej krajową.

[REC[ 6 ESEJ

MAGAZINE
G A Z E T A
FESTIWALOWA

Aleksandra Spilkowska

Teatr na styku. Międzygatunkowość
Nowe media w teatrze od początku witane były z pewną nieufnością. Lepiej lub gorzej dobrane niebezpieczne (?) związki między teatrem, filmem, koncertem, wystawą czy instalacją do dziś wzbudzają niechęć koneserów „tradycyjnego” czy też „prawdziwego” teatru.
Jednak podobna sytuacja nie dotyczy wyłącznie tej sztuki, trudno
więc mówić o procesie najazdu innych mediów na tradycyjną formę
i strukturę dzieła teatralnego. Wydaje się raczej, że następuje proces
zacierania granic między formami, mieszania się ich w konglomeraty niemożliwe do rozdzielenia na czynniki pierwsze.
Jak zauważa Marcin Giżycki (historyk sztuki i filmu,
co ważne zwłaszcza w tym
kontekście):
„teatralizacja
sztuki nie jest jednakże procesem ograniczonym do performance art. W niezwykle
rozpowszechnionych dzisiaj
instalacjach dostrzec można
również podobną tendencję
do budowania przestrzeni
zbliżonych do scenografii teatralnych […]. Częste użycie
w nich wideo i innych elementów zmiennych wzbogaca je
jeszcze o element ruchu i narracji”1. Między różnymi sztu1 M. Giżycki, Koniec i co dalej?

kami nawiązuje się więc relacja zwrotna, lub – parafrazując
Erikę Fischer-Lichte – wytwarza pętla feedbacku. Świat jest
teatrem, wszystko jest performasem, intertekstualność
rządzi sztuką współczesną –
a może to tylko wiele twarzy
jednego zjawiska, oglądanego
z różnych punktów widzenia?
1. Ale to nie był film
Wizualizacje, wideo i krótkie filmy to chyba pierwSzkice o postmoderniźmie, sztuce
współczesnej i końcu wieku,
Gdańsk 2001, s. 118.

sze skojarzenia dotyczące nowych mediów we
współczesnym teatrze. Na
polskim gruncie Krzysztof
Garbaczewski jest jednym
z reżyserów najczęściej
wykorzystujących napięcie
między cielesną współobecnością widzów i aktorów a mediatyzowanym
przedstawieniem, w którym
łączność między produkcją
a recepcją „na żywo” nie
jest dla widza wcale taka
oczywista. Jego spektakle
często nazywane są teatralnym instalacjami, co wska-

zuje z jednej strony na płynność granic
i trudność w dopasowaniu adekwatnej
terminologii, a z drugiej na rozpaczliwe
czasem poszukiwania odpowiedniego
nazewnictwa dla różnych, międzygatunkowych działań artystycznych. W spektaklach Garbaczewskiego na pierwszy plan
wysuwa się narracja filmowa lub quasi-filmowa. Według mnie temu właśnie
medium podporządkowana jest plastyka
sceniczna – rozwiązania scenograficzne zaproponowane chociażby w Iwonie,
księżniczce Bugrunda nie miałyby przecież sensu, gdyby nie obecność kamery.
Operowanie filmem ma co najmniej
dwojaki skutek: z jednej strony pozwala na bliższe przyjrzenie się działaniom,
mimice aktorów, podążanie za nimi wraz
z okiem kamery ciasnymi i wąskimi przesmykami zbudowanego na scenie papierowego labiryntu, a z drugiej uniemożliwia bezpośredni kontakt z publicznością.
Wzbudza też niepokój czy nawet nieufność po stronie odbiorców, którzy mogą
zastanawiać się, czy rzeczywiście oglądają jednorazowe przedstawienie live, czy
„tylko” nagrany zawczasu film, o raz na
zawsze ustalonej strukturze.
Nieco inaczej przedstawia się sytuacja
w przypadku, gdy na scenie znajdują się
równocześnie i aktor/aktorka, i ich transmitowany na żywo obraz. Tego typu przypadków jest oczywiście wiele, ale w kontekście Festiwalu Nowego Teatru warto przypomnieć inną nową inscenizację Dziadów,
Akropolis Łukasza Twarkowskiego, fot. Magda Hueckel
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w reżyserii Michała Zadary. Na ustawionych
po obu stronach sceny ekranach, czy wręcz
telebimach, wyświetlane są fragmenty tekstu oraz okazjonalnie zbliżenia na twarze
aktorów. Takie, stosunkowo często spotykane rozwiązanie, pozornie ma charakter kompromisowy. Mamy bowiem filmowe środki
wyrazu: możliwość zbliżenia, manewrowania punktem widzenia, jak i obecność aktora
na scenie. Percepcja symultanicznych bodźców czasem uniemożliwia odbiór zaangażowany w to, co się dzieje na scenie. Ekran jest
po prostu medium łatwiejszym w odbiorze,
zwłaszcza przy dużej widowni, gdy nie można liczyć na dostrzeżenie drobnych gestów
i mimiki „żywego” aktora/aktorki.
Obie wymienione wyżej, oraz inne jeszcze strategie użycia kamery odnajdziemy
w Akropolis Łukasza Twarkowskiego – gościa rzeszowskiego Festiwalu. Rejestracja
wideo spełnia tu różne funkcje: zbliżenia,
przewodnika widza w przestrzeni kulis, do
której inaczej nie miałby dostępu, multiplikacji i rozszczepienia obrazu, prezentacji
punktu widzenia jednej z postaci. Wizualne poszatkowanie odpowiada fragmentaryzacji i rozpadowi fabuły, która zamienia
się w ciąg scen pozbawionych punktów
odniesienia, a które można znaleźć u Wyspiańskiego w warstwie dramatycznej. Odwołania kulturowe i popkulturowe niemal
całkowicie zastępują te, które zaproponował
dramatopisarz.
W momencie, w którym oko kamery
prowadzi nas kazamatami Starego Teatru
w Krakowie na dach przy placu Szczepańskim, reżyser nawiązuje inny, niebezpośredni rodzaj dialogu z widzem, który
(podobnie jak w przypadku Iwony...) może
zastanawiać się nad tym, na ile pokazywany nam obraz jest rejestracją na żywo, a na
ile zgrabną manipulacją. Kontakt polega tu
na wytworzonej w sali teatralnej wspólnocie kulturowej, przez oczywiste nawiązanie
do twórczości Swinarskiego. Znaczenia intertekstualne, podobnie jak multimedialne
wstawki, są fragmentaryczne i dominują
nie tylko nad fabułą, ale też nad „żywą”
obecnością aktorów. Dzięki kamerom i mikrofonom głos aktorów nabiera charakteru
zapożyczenia, imaginacji – tej właściwości
ludzkiego umysłu, która pozwala postaciom
z wawelskich arrasów zejść na scenę. Długa
sekwencja poświęcona działaniu ludzkiego
mózgu każe bardziej skupić się na percepcji
i jej różnorakich deformacjach niż na samej
treści fabularnej.
2. Koncertowo
Muzyka i rytm mają swoje istotne miejsce
na scenie. Piosenka często przybiera postać
(mniej lub bardziej uzasadnionego) przerywnika między scenami. By podać chociaż

jeden przykład: tak dzieje się w Courtney
Love duetu Monika Strzępka i Paweł Demirski. Trudno w tym przypadku mówić o poważniejszych przekroczeniach tradycyjnej
formy teatru czy też fuzji różnych mediów.
Z punktu widzenia międzygatunkowości o wiele bardziej interesujące jest zakomponowanie całego przedstawienia w formie
koncertu, jak robią to Michał Zadara i Barbara Wysocka w Chopinie bez fortepianu
– spektaklu z tegorocznego programu. Niełatwo jest, a zarazem chyba bezcelowo, jednoznacznie określić, czy jest to teatr z kroplą koncertu, czy też koncert z domieszką
teatru. Duet reżyser i aktorka razem z Sinfonietta Cracovia podjął się realizacji koncertów fortepianowych Chopina – f-moll op.
21 i e-moll op. 11, ale bez fortepianu. Instrument zastąpił monolog Wysockiej, brawurowo podążającej za muzyką za pomocą słowa. Zastąpienie instrumentu monologiem
ma oczywiście charakter manifestu, celowej
prowokacji artystycznej. Aktorka zwracając się wprost do publiczności, przełamuje
charakter występu związanego z koncertem
muzyki klasycznej, podczas którego muzyk
raczej nie nawiązuje tak bezpośredniego
kontaktu ze słuchaczami. W swoim emocjonalnym wywodzie Wysocka wybiera nas
na adresatów, nawiązując z jednej strony
do (także stosunkowo świeżej) tradycji teatralnej, a z drugiej do konwencji koncertu rockowego, w którym zarówno śpiewane, jak i mówione elementy kierowane są
w ewidentny sposób do słuchaczy. Odbiór
przedstawienia dobitnie pokazuje, jak kontekst wpływa na gatunkową klasyfikację –
wystawienie czy odegranie Chopina może
być opisywane w kategoriach dzieła teatralnego, choć orkiestra występuje w spektaklu
na równych prawach co aktorka.
***
Łączenie gatunków prowadzi do odkrywania nowych pól znaczeniowych. Środek
ciężkości w hybrydycznych produkcjach
często przenosi się z treści na samo medium,
każąc widzom kwestionować możliwości
i ograniczenia konwencji oraz własnej percepcji. Bezpieczna pozycja widza zostaje
zachwiana, twórcy zachęcają go do przyjmowania różnych stanowisk i ról, często
w ramach jednego spektaklu. Publiczność
staje się współtwórcami przedstawienia
również dokonując wyboru ramy formalnej/
ram formalnych, które uzna za dominujące
w odbiorze danego projektu artystycznego.

Milena Pelc

W poszukiwaniu
raju
Spektakl Komuny//Warszawa nie
należy do standardowych form
teatralnych. Jest nowoczesnym,
medialnym, zaskakującym ujęciem ponadczasowego tematu.
Porusza istotę poszukiwania
raju na ziemi w niebanalny sposób, odwołując się do rozegranej
45 lat temu premiery The Living
Theatre.
Aktorzy, wykorzystując zdjęcia z kontrowersyjnych wystąpień performerów, fragmenty wywiadów i nagrania rozmowy, jaką
przeprowadzili z założycielką grupy, Judith
Maliną, odbywają własną podróż – sceniczną podróż w poszukiwaniu raju.
Scena pogrążona w ciemności, trzech
aktorów, światło, zdjęcia figur i liter ułożonych z ludzkich ciał – wszystko jest swego
rodzaju rozsypanką, która ostatecznie uzyskuje kształt, a przekaz dociera wyraźnie do
widzów.
Spektakl Paradise now? jest z pewnością wzorowym przykładem sztuki, której
istotą jest współgranie na scenie teatru i nowych mediów. Choć brakuje tu imponującej
scenografii, rozbudowanych dialogów czy
monologów, obecne są jedynie światło, pojedyncze słowa, okrzyki oraz figury z ludzkich ciał, porusza on właśnie ze względu
na konfrontację, tego co zostało pokazane
w filmie z komentarzem, jaki realizują na
scenie aktorzy, poprzez okrzyki, wypowiadane słowa i czynione gesty.
Spektakl był dla mnie raczej swego rodzaju manifestacją, zaakcentowaniem istoty
problemu – poszukiwania przez idealistów
i anarchistów lekarstwa na niedoskonałość
systemu urządzenia świata.

Teatr im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie
Stara kobieta wysiaduje
reż. Jakub Falkowski
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PRZEPIS
NA REMIKS
1. Wybierz twórczość jednego z amerykańskich artystów lub
grupy, najlepiej z okresu lat sześćdziesiątych (w tańcu: post-modern dance, w teatrze: happeningi i performance art).
2. Powycinaj fragmenty artystycznych manifestów, poszatkuj
zachowane nagrania, zdjęcia, relacje.
3. Gotowe sample wrzuć do jednego naczynia, dokładnie zmiksuj ze sobą.
4. Gładką masę przelej do nowej formy, udekoruj charakterystycznymi dla siebie środkami artystycznego wyrazu.
5. Odstaw do utrwalenia.
6. Zaproś gości i jeszcze przed zaserwowaniem swojego dzieła,
dokładnie wyjaśnij, co miałeś na myśli. Spisz swoje odczucia
w formie anty-manifestu.
7. Nie żartuj, że nie potrafisz.

Platynową płytę otrzymuje... DJ Laszuk! Za najlepsze remiksy
wszechczasów! (Opole 2020)

8. Performuj na żywo, nieustannie zaskakując odbiorców. Pamiętaj, że chodzi o to, co
„tu i teraz”, a więc nie próbuj się wcześniej
przygotowywać.
9. Na koniec nie zapłać honorarium właścicielom praw autorskich do utworów, które
wybrałeś. Wytłumacz się prawem kilkusekundowego cytatu.
10. Rozpowszechnij remiks w sieci, aby
inni też mogli go zmiksować.
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