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Chopin a sprawa polska
Centrala
Chopin bez fortepianu
reż. Michał Zadara

Michał Zadara i Barbara Wysocka tworzą nową, fantastyczną formę, lokującą się na styku pomiędzy koncertem a monodramem. Odczytują Chopina z pozycji
na wskroś współczesnych odbiorców, a zarazem twórców. Jednym radykalnym gestem – usunięcia melodii
fortepianu – wprowadzają nową jakość w strukturę
jego koncertów. Mimo wprowadzenia tak silnej ingerencji w formę ewidentnie nie występują oni przeciwko twórczości kompozytora, wręcz przeciwnie, starają
się stworzyć przestrzeń odbioru, w której mógłby wyzwolić się cały jej potencjał.
Tytułowy fortepian, choć niemy, pozostaje obecny na scenie. Jego rolę przejmuje aktorka-instrument,
samodzielnie i po mistrzowsku dźwigająca tę skomplikowaną partię. Autorski monolog Wysockiej i Zadary biegnie w takt muzyki towarzyszącego i dialogującego z nim kwintetu, jest próbą przetworzenia

fot.: Natalia Kabanow

Chopin bez fortepianu – czy nie brzmi jak
przysłowie „człowiek bez ręki”? Gest wyłączenia głównego instrumentu z koncertów
fortepianowych zakrawać może na bluźnierstwo i kaleczenie sztuki kompozytora. Przywodzi na myśl awangardowe interpretacje
klasyki, wywołujące oburzenie u tych wszystkich, którym nie w smak przetwarzanie dzieł
wielkich mistrzów. W rzeczywistości jest to
głośny apel, żeby docenić muzykę kompozytora i zająć się nią naprawdę dogłębnie, a nie
jedynie powtarzać zestaw nachalnie patriotycznych i śmiesznych skojarzeń.

muzyki na popis słowno-aktorski: od szeptu po patetyczny krzyk,
wibrujący do wtóru z równie dramatycznymi fragmentami koncertów. Jak przystało na prawdziwego wirtuoza, artystka nie obawia
się improwizacji, drobnych potknięć i zmian. Tworzy wspaniałą
kreację, cały czas utrzymując widownię w napięciu.
Poza formą, która sama w sobie jest majstersztykiem, równie
interesująco przedstawia się znaczenie monologu. To subiektywne,
pełne emocji spojrzenie na życie i dzieło autora nokturnów, przez
pryzmat XIX-wiecznych oraz późniejszych opinii komentatorów
muzyki Chopina, narosłych wokół niej klisz kulturowych, stereotypów i skojarzeń. Artyści mocno sprzeciwiają się redukowaniu
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twórczości kompozytora wyłącznie
do patriotyzmu, „wierzb, strumyków
i dworków”. Przeciwnie, apelują o poszukiwanie potencjału rewolucyjnego i
odbiór tej muzyki przepuszczony przez
filtr współczesnych sposobów odczuwania. Genialna ironia Wysockiej deprecjonuje wyśmiewaną, płaską wizję
twórczości Chopina, zredukowanego
do zbyt wiele mieszczącego w sobie
znaku, w którym znajdzie się miejsce zarówno na symbol narodowy, jak
i markę wódki.
Najważniejsze i najciekawsze w spektaklu są nowe sposoby czytania bez tej
muzyki, które wydobywają i rozpalają w odbiorcach potencjał krytyczny,
poza utartymi sposobami myślenia.
Prawdziwa odwaga twórców nie leży
jednak w rekonstrukcji i reinterpretacji
narodowych mitów oraz symbolicznego znaczenia słynnych postaci polskiej
kultury. Nawołują oni do wnikliwego,
autentycznego i odpowiedzialnego odbioru tej melodii Chopina – program,
który choć trudno uznać za radykalny,
takim się właśnie okazuje. Zadara i Wysocka nie boją się zadać sobie i widzom
podstawowego pytania o sens grania
dzisiaj Chopina. I choć nie udzielają
jednoznacznej odpowiedzi, to wymowa
spektaklu, postulującego „odbrązowienie” kompozytora, oraz końcowy akord,
czyli dramatyczny krzyk Wysockiej-Chopina – „nie chcę być pochowany
żywcem” – sugerują, że źle grać oznacza czasem gorzej niż nie grać wcale.

Stanisław Godlewski

Powtórzenie niemożliwe
Koncept jest prosty, na co wskazuje sam tytuł. Chopin bez fortepianu. W spektaklu zostały odegrane dwa koncerty Chopina, a zamiast instrumentu najbardziej kojarzącego się z twórczością kompozytora, wystąpiła Barbara Wysocka, która swoimi monologami
zastąpiła partię fortepianu.

Spektakl, a właściwie koncert, wyreżyserowany przez Michała Zadarę, to
proste w swojej formie, a zarazem niezwykłe wydarzenie. Pomysł wziął się
z anegdoty, o której reżyser opowiadał
na spotkaniu z widzami – przed jednym
z koncertów Chopina, pianista w ostatniej chwili zostawił zespół, a więc koncertmistrz zaczął publiczności opowiadać, jakby to brzmiało, gdyby muzyka
fortepianu była obecna. Wysocka zrobiła
dokładnie to samo. Jej ogromny monolog zawiera specjalistyczny opis partii
fortepianu, przeplatany listami Chopina,
różnymi tekstami na temat jego twórczości, a także własną recepcją.
Oczywiście nadal słuchamy koncertów
(w tym spektaklu na scenie obecny jest
muzyczny kwintet, podczas premiery była to cała orkiestra), ale zarazem
obserwujemy maestrię Wysockiej. Aktorka nie tylko odwzorowuje głosem
– za pomocą modulacji, tempa, melorecytacji – to, co właśnie wyrażałaby
melodia fortepianu. Jednocześnie, siłą
swojej ekspresji, próbuje dotrzeć do
widza z sensem (nie tylko
sensualnością)
wypowiadanych słów. Przypomina
to trochę wykład performatywny, jednak Wysocka jest
ograniczona żelazną strukturą muzyki, granej przez
kwintet Sinfonietty Cracovii.
Opisując muzykę, Wysocka
w pewnym momencie mówi,
że w partyturze następuje pojedynek pomiędzy fortepianem a resztą orkiestry. Tutaj
jest podobnie. Aktorka musi
Nowe? Media?
walczyć z tempem narzucanym jej przez muzyków,
Jest prawda czasów, o których mówimy, i prawda
ekranu, która mówi:
równocześnie siłą swojego
„Gdy dotacji na nowe media w teatrze brak, znajdzie się
głosu próbuje „przebić się”
wtedy działający wrak”.
przez dźwięki. W dodatku,

wyjątkowo emocjonalnie, chce zburzyć
sentymentalny pomnik, jaki Chopinowi
wystawiła narodowa tradycja. Zadara
z Wysocką walczą o to, aby nie patrzeć
na najsłynniejszego polskiego kompozytora przez pryzmat dworków szlacheckich, szemrzących strumyków nad
brzozowym gajem i tęsknoty za ojczyzną. Z narracji prowadzonej w spektaklu wynika, że Chopin uciekł od ojczyzny jak tylko mógł najdalej. Jego listy
świadczą zarówno o wielkiej osobowości twórczej, jak i o skrajnym egocentryzmie. Mit, jaki stworzono wokół twórcy,
sprawia, że zatracony został wywrotowy
charakter tej muzyki.
Fascynujące jest śledzenie tego, jak
forma muzyki przekłada się na działania aktorki. Na początku Wysocka
wchodzi, w długiej sukni, w szpilkach,
i podaje rękę koncertmistrzowi. Zasiada za fortepianem (to ciekawy motyw,
fortepian jest obecny na scenie, obserwując aktorkę ma się wrażenie, jakby
cały czas była w niej chęć i gotowość
do gry na instrumencie, co powoduje
niezwykłe napięcie sceniczne). Spokojnie czeka na swoje wejście, by w jednej
chwili rozpocząć opowieść o kompozytorze. Wysocka jest tytanem scenicznej energii, zagarnia swoją obecnością
i działaniami całą przestrzeń (aktorka
krzyczy, żywo gestykuluje, wskakuje
na oblepiony nutami i tekstami fortepian). Wydaje się, jakby to, co miała
do powiedzenia, było sprawą życia lub
śmierci. W pewnych momentach jej
narracja przestaje być jedynie wzbogacającym komentarzem czy opisem, ale
staje się filozoficzną refleksją na temat
sensu życia, roli kultury oraz sposobów
jej kształtowania i zawłaszczania. Aktorka zdaje się raz Chopina kochać, raz
nienawidzić („ten facet, chyba oprócz
fryzjera, robił wszystko bez planu”). Te
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Koncert
wypowiedziany

fot.: Natalia Kabanow

Chopin – muzyczny geniusz,
romantyk, patriota – w ten sposób ma nam się kojarzyć wizerunek wielkiego kompozytora.
Dumni z posiadania genialnego
rodaka, przypisujemy mu rolę
ożywiciela uczuć patriotycznych, a jego muzykę postrzegamy jako pienie polskości.
Czy rzeczywiście ów muzyczny
kunszt możemy sprowadzić jedynie do roli impulsu pobudzającego świadomość narodową?

uczucia udzielają się widowni. Jak ktoś
kiedyś powiedział: „aby innych zapalić,
trzeba samemu płonąć”.
Pomysł na „wycięcie” fortepianu, jak
zauważali już recenzenci, przypomina
wycięcie serca Chopinowi (ten moment
w biografii stanowi ważny punkt przedstawienia), a zarazem akt wandalizmu,
gdy carscy żołnierze strzaskali słynny
instrument należący do kompozytora.
Wysocka staje się nowym rodzajem
medium, które próbuje przełożyć coś
z pozoru niemożliwego do przełożenia
(doświadczenie zmysłowe) na język
i działanie. Tworzy to wrażenie synestezji – mieszania zmysłów, a efekt jest
fascynujący. Wysocka nigdy nie zastąpi fortepianu, co wydaje się korespondować z wypowiedzianymi przez nią
słowami: „Pragniemy powtórzenia, by
jeszcze bardziej być”. Tutaj powtórze-

nie partii fortepianu nie jest możliwe.
Ale czy w to w ogóle możliwe? Podczas innego festiwalowego wydarzenia,
czyli projekcji filmu Książę Karola Radziszewskiego, Dorota Sajewska przypomniała myśl Kierkegaarda: „Jedyne,
co jest możliwe w powtórzeniu, to niemożliwość powtórzenia”. Zadara mówi
o tym wprost: warto zmieniać swoje
myślenie i nie powtarzać schematów
(choćby tych na temat muzyki kompozytora, który „ukrył armaty w kwiatach”).
Jeśli mowa o powtórzeniu, to warto
zobaczyć Chopina bez fortepianu raz
jeszcze, może tym razem z pełną orkiestrą. Tym bardziej, że tekst ułożony
przez Wysocką i Zadarę ma wiele wątków, nie wszystkie da się wychwycić
podczas jednorazowego odsłuchania.
Czekamy na płytę?

Na scenie kwintet smyczkowy, obok
fortepian zarzucony stertą kartek. Przy
nim siada kobieta w długiej, eleganckiej sukni. Muzycy zaczynają grać,
dźwięki rozbrzmiewają, nie słychać
tylko brzmienia fortepianu. W Chopinie bez fortepianu w reżyserii Michała Zadary, to monolog Barbary Wysockiej zastępuje partię instrumentu.
W ten sposób powstaje spektakl, który
jest niesamowitą, na poły literacką, na
poły muzyczną, prezentacją twórczości
wybitnego twórcy. Właśnie forma widowiska – koncert kwintetu wspomagany słownym komentarzem, będącym
ekwiwalentem fortepianowych partii
– urzeka i zachwyca najbardziej. Pełne
pasji i ekspresji słowa aktorki znakomicie zbudowały dramaturgię spektaklu.
Zachwyciła emocjonalność w głosie
Wysockiej, jej siła wyrazu i dynamika
gestów (choć niestety niektóre z wyrazów gubiły się w tonach rozgrywanego
symultanicznie koncertu).
Reżyser skupił się w tym spektaklu
na niezwykle istotnych kwestiach – recepcji dzieł romantycznego kompozytora, istocie i fenomenie jego twórczości, problemie alienacji i nieustannego
poszukiwania swojego miejsca na świecie. Zaprezentowana za pomocą środków muzyczno-teatralnych twórczość
Chopina wzbogacona była o komentarz
na temat stereotypowego postrzegania
tej muzyki i powinności romantycznego artysty w Polsce. Sceniczny roz-

MAGAZIN

G A Z E T
FESTIWALO

[REC[ 4

WYWIAD

rachunek przybliżył istotny problem
– spłycenia i jednowymiarowej interpretacji całego dorobku Chopina. Aby
bowiem zrozumieć fenomen tej muzyki trzeba najpierw zaakceptować indywidualizm twórczy artysty, jego pasję
i poczucie wyobcowania w świecie,
w którym przyszło mu żyć. Nie można
jedynie przypisywać jej cech narodowej melodii, szczególnie trafiającej do
serc wszystkich Polaków.
Spektakl Zadry można porównać
do Norwidowskich Czarnych kwiatów,
uświadamia bowiem, że mistrz Chopin
był przede wszystkim człowiekiem –
wyobcowanym i samotnym, wybitnym
i indywidualnym. Twórca spektaklu
walczy z mitem wieszcza fortepianu
i, za Cyprianem Kamilem Norwidem,
przypomina, że ostatnie słowa pianisty
brzmiały: „Mówię ci, że wynoszę się
z mieszkania tego na plac Vendôme...”.

Z Michałem Zadarą, reżyserem spektaklu Chopin bez fortepianu, rozmawia
Aleksandra Spilkowska
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Lubię dobre dzieła
Głównym pomysłem w pana przedstawieniu, z którego wynikają inne
elementy spektaklu, jest zastąpienie
fortepianu monologiem Barbary Wysockiej. Mimo, że to aktorka spełnia
jednocześnie funkcje i instrumentu,
i wykonawcy, fortepian pozostaje na
scenie, dlaczego?
Chodziło o stworzenie dokładnie takiej sytuacji, jaka byłaby na koncercie.
Widzowie siadają, jest fortepian, jest
wykonawca. I nagle, kiedy instrument
miałaby zacząć grać, solistka zaczyna
mówić. Jest to tylko widmowa obecność tego fortepianu, czyli tyle, ile z tej
muzyki pamiętamy.

Chodziło o zaskoczenie widowni?
Chodziło o to, żeby sytuacja nie była
awangardowa w niczym innym, oprócz
kwestii zasadniczej. Dlatego też wolimy grać w XIX-wiecznych teatrach niż
w przestrzeni industrialnej. Jest tu jeden
zabieg, ale za to zasadniczy.
Przyjęta forma koncertu narzuca dosyć ścisłe ramy formalne i czasowe,
związane z konstrukcją muzyczną.
Czy było to dla państwa ograniczające, czy właśnie w tym ograniczeniu
odnaleźliście twórczy potencjał?
Istnienie ograniczonej ilości miejsc,
w których należy mówić, że tematy i ich
wykorzystanie były określane przez
Chopina – to znaczy, że jest pewna ilość
tematów, które są powtarzane, zmieniane, przetwarzane – w jakiś sposób
bardzo determinowało to, co się działo
z tekstem. Jeśli w miejscu tematu „A”
mówimy jakieś zdanie, to wiemy, że
kiedy u Chopina ten temat wraca, u nas
też musi powrócić to samo zdanie. Jeżeli w innej tonacji, to musimy znaleźć
jakiś ekwiwalent. W tym sensie Chopin
już zbudował jakąś architekturę, w którą mogliśmy wejść.

Na zdjęciach ze spotkania z twórcami: Michał Zadara (u góry) i Łukasz Drewniak, fot. Maciej Mikulski

Ale to nie była zbyt ciasna przestrzeń?
Nie, to nie było zniewalające, stanowiło
raczej pomoc.
Zainteresowało mnie to, że Barbara
Wysocka przemawia w formie męskiej, i to nie tylko wtedy, kiedy cytuje
Chopina. Czy mógłby pan skomentować ten zabieg?
Ona mówi w formie męskiej, żeby zaznaczyć, że to jest tekst cytowany. Czyli
w przypadku listów Chopina oczywiście, że mówi w tej formie, za niego.
W drugiej części Koncertu f-moll znowu mówi w formie męskiej, ponieważ
powtarza teksty pianistów, z którymi
rozmawialiśmy. Pewnie można znaleźć
jakieś znaczenia. Jest też ta interesująca
cecha formalna, że w obu przypadkach
jest to druga część koncertu. Są to części
najbardziej „żeńskie”, takie o miłości.
Druga część jest zawsze bardziej powolna, romantyczna. Z Koncertu e-moll
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Chciałam nawiązać do innego pana
przedstawienia – wrocławskich Dziadów. Z jednej strony mamy Chopina,
z drugiej Mickiewicza. Czy próbuje
pan w jakiś sposób zmierzyć lub rozliczyć się z polskim odbiorem twórców romantycznych? W obu przypadkach wykorzystuje pan do maksimum możliwości aktorskie. Zarówno Barbara Wysocka, jak i Bartosz
Porczyk dają z siebie wszystko, także
w sensie fizycznym – czy to przejmując rolę fortepianu w koncercie, czy
wypowiadając cały tekst IV części
Dziadów. Takie prowadzenie aktorów
jest pana strategią na romantyków?
Nie, to są po prostu bardzo podobne
utwory, pisane przez chłopaków w podobnym wieku i czasie – to znaczy
przez Mickiewicza trochę wcześniej,
a Chopina trochę później. Ale one z ducha są podobne, czyli jest tam jeden dominujący, tak naprawdę improwizujący
głos. Tematy się pojawiają, do nich się
wraca, ale nie jest to konstrukcja klasyczna, w której wszystko jest ładnie
uporządkowane. Jest za to olbrzymia
ilość bałaganu twórczego, który towarzyszy jednak uporządkowanej, materii
tematycznej. Wydaje mi się, że te cechy formalne to jest jakaś wrażliwość
tamtych czasów. Praca nad Chopinem
pozwoliła mi zrozumieć IV część Dziadów.
Ta wrażliwość jest panu bliska?
Nie wiem, czy jest mi bliska. Ja lubię
dobre dzieła. Koncerty Chopina i IV
część Dziadów nimi są, więc w tym sensie do mnie przemawiają, ale nie wiem
czy bardziej niż na przykład Ziemia jałowa T.S. Eliota czy powieść Fight club
Chucka Palahniuka. To też są dobre
dzieła. Nie jest tak, że jakoś szczególnie kocham romantyzm i dlatego chcę
pracować nad romantycznymi tekstami.
One są ważne w kulturze polskiej, stąd
chętnie się nimi zajmuję.

Z Dorotą Sajewską, autorką scenariusza do filmu Książę,
rozmawia Stanisław Godlewski

Ciała rewolucyjne
Podczas dyskusji po projekcji mówiłaś o tym, że wasze, twórców, spojrzenie na ciało w tym filmie pozbawione
jest metafizyki. Ciała tych występujących chłopaków nie są niewinne, są
bardzo specyficznie dobrane…
Tak, również oglądane przez kamerę.
Te ciała są perwersyjne, jak zresztą
cały film. Jaki wpływ ma tu doświadczenie młodego, pięknego ciała?
Ja myślę, że to jest jawna, dla tych, którzy czytają obrazy, a nie tylko sczytują
treści – jawna seksualizacja tych ciał.
Reżyser tego filmu pokazuje, że on dokonuje tego procesu seksualizacji. I to jest
jawne. Jeżeli ty to widzisz, to jest ujawnione jako metoda. W sposobie, w jaki
kamera ich kręci – bo to nie są niewinne
ćwiczenia fizyczne zarejestrowane okiem
obiektywnej kamery, ale też później –
w sposobie montowania, przenikania się
tych ciał. Nagle pośród tych wielu ciał,
przestajemy już później pamiętać, ile jest
tych indywidualnych postaci, ile jest tych
chłopaków o jakichś twarzach. One stają
się dziwnym, zbiorowym ciałem, które
się jednoczy, łączy, przenika. To jest absolutnie jawna, świadoma seksualizacja,
której dokonuje Karol (Radziszewski, reżyser filmu – przyp.red.).
Podobnie zrobiła Weronika Szczawińska
w remiksie o Lidii Zamkow, poprzedzonym wykładem dr Agaty Adamieckiej-

-Sitek. Zresztą, Adamiecka-Sitek sama
pisała o queerowaniu Grotowskiego.
Tak, pisała o tych aspektach. Powiem
jeszcze o drugiej rzeczy, która wydawała nam się bardzo istotna w kontekście tych chłopaków. Chodziło o to, aby
wrócić do tego ciała Cieślaka, które ma
dwadzieścia parę lat. To znaczy, że ta
rewolucyjność ciała jest możliwa tylko
wtedy, kiedy jest ono młode. Nie ma na
to śladów, ale ciało Cieślaka, gdy jest
stare, chore – to już nie jest to samo,
co się mogło zdarzyć podczas premiery
Księcia Niezłomnego, jak ma się dwadzieścia osiem lat. I nam na tym zależało, aby wziąć ciała młode, energetyczne, które są w stanie zrobić wszystko,
rzucić się na wszystko. To są dla mnie
ciała rewolucyjne, czy jak chcesz – perwersyjne, ale w tym połączeniu myślę,
że o czymś takim można mówić.
Jaka była Twoja rola jako tak zwanej
„autorki scenariusza”?
Hm, no właśnie, „scenariusz” w filmie.
Tak naprawdę – obraz i tekst. Co po sobie następuje, jak to zapisujemy, z jednej strony jako formę tekstową, z drugiej jako sytuacje, które budowane były
na scenie, a które również składały się
na ten scenariusz. Myślę, że od początku projektu ta rola była równorzędna,
natomiast umówiliśmy się na taki, dość
tradycyjny, podział.

fot. kadru z filmu Książę: Maciej Mikulski

ludzie zazwyczaj pamiętają tylko to, że
Chopin był zakochany w Konstancji
Gładkowskiej [polskiej śpiewaczce –
przyp. red.], i myślą, że to jest wszystko
o miłości. Tak samo w Koncercie f-moll
druga część jest taka liryczna i niby
piękna. Być może coś z tego wynika.
Ja nie wiem co, ale może jakiś mądry
krytyk byłby w stanie coś z tego wyprowadzić.
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Afera z Księciem w roli głównej
Książę
film w reż. Karola Radziszewskiego
scenariusz Dorota Sajewska

7 grudnia 2013 roku w Komunie//Warszawa odbyła się premiera Książę
RE//MIX Jerzy Grotowski. Ten projekt, badający kwestie pamięci, relację między zapisem a działaniem na żywo, legendą a tym, co z niej pozostało, był punktem wyjścia dla filmu lub, według terminologii twórców
– reżysera, Karola Radziszewskiego, i dramaturga, Doroty Sajewskiej
– „spektaklu dokamerowego”. Poszerzona wersja utworu miała swoją
premierę na 14. MFF Nowe Horyzonty we Wrocławiu (w mieście istotnym dla spuścizny Grotowskiego), na którym została nominowana do
nagrody w Międzynarodowym Konkursie Filmów o Sztuce.
„Nigdy nie chciałem zrobić obiektywnego dokumentu. To mierzenie się
z dostępną dokumentacją i legendą”1 –
wyjaśniał reżyser po premierze filmu.
Wejście w przestrzeń dokumentalizacji
i procesu kształtowania pamięci oraz
recepcji było w oczach krytyków filmu
największym przekroczeniem, dokonanym przez twórców. „Ten film świadczy przede wszystkim o tych, którzy go
zrealizowali, a nie o Jerzym Grotowskim czy Ryszardzie Cieślaku”2 – mówi
Brunon Chojak, archiwista Instytutu
Grotowskiego, na jednym oddechu wymieniając to, co, według niego, zostało
w filmie przekłamane czy wypaczone.
Reżyser tłumaczy jednak fakt, że nie
mamy w tym przypadku do czynienia
z dokumentem, błędem jest więc ocenianie jego dzieła w tych kategoriach.
Przeciwnicy nie są przekonani, niektórzy nawet nazywają artystę „gówniarzem”, który nie miał prawa „wyczyniać takich rzeczy”, prowokatorem usiłującym zdobyć sławę wykorzystując
legendę Grotowskiego.
Książę eksploruje pola pojawiające
się dotąd raczej na marginesie dyskusji
na temat Jerzego Grotowskiego i Teatru
1 Za: Agnieszka Sural, Karol Radziszewski, „Książę”, Culture, d. 12.09.2014, http://culture.pl/pl/dzielo/karol-radziszewski-ksiaze.
2 Za: Ian Pelczar: Spór po premierze filmu „Książę”
o Jerzym Grotowskim, d. 30.07.2014, http://www.
prw.pl/articles/view/36767/Spor-po-premierzefilmu-Ksiaze-o-Jerzym-Grotowskim.
Na stronie internetowej Radia Wrocław udostępnione są fragmenty rozmowy po pokazie filmu podczas
14. MFF Nowe Horyzonty we Wrocławiu.

Laboratorium: wątki homoseksualne,
rolę kobiet czy też „czarną legendę”
otaczającą pracę grupy. Pośród przeciwników projektu Radziszewskiego, największe kontrowersje wywołuje chyba
nieco ironiczna forma filmu, igrającego
z konwencjami dokumentalnymi, parafrazującego i naśladującego formułę
wywiadów (gesty aktorów i amatorów,
usiłujących powtórzyć czy też dokonać
rekonstrukcji treningu aktorskiego czy
też wywiadów są często przerysowane,
wręcz na granicy karykatury).
Wątek prawa (lub jego braku) do
zajmowania się tematem teatru Grotowskiego, powraca wielokrotnie i jest
kluczowy w zrozumieniu recepcji
Księcia. Niemal każda wypowiedź atakująca twórców zaczyna się od słów
„współpracowałem/am z Grotowskim”,
„znałem/am Grotowskiego”, powtarzanych jak legitymizująca mantra. Paradoksalnie, wielokrotnie pada też zarzut
niedouczenia młodych ludzi, którzy…
nie mieli możliwości zdobycia stempelka autoryzacji Mistrza.
Na tle dotychczasowych sporów
i ataków na film Radziszewskiego
wczorajsza dyskusja wokół dwóch filmów poświęconych postaci Ryszarda Cieślaka: Księcia oraz dokumentu
Krzysztofa Domagalika Aktor całkowity. Wspomnienie o Ryszardzie Cieślaku
z 1994 roku, przywróciła wiarę w możliwość prowadzenia konstruktywnego
dialogu dotyczącego spuścizny Jerzego
Grotowskiego i Teatru Laboratorium.

Z perspektywy
dwóch kamer
Chcąc zachęcić czytelników do
udziału w rozmowach po spektaklach oraz w licznych wydarzeniach towarzyszących, przytaczamy fragment niezwykle
interesującej dyskusji, która odbyła się po projekcjach dwóch
filmów o Ryszardzie Cieślaku
w ramach festiwalowej sekcji
KINOTEATR. Rozmowę prowadziła dr Joanna Puzyna-Chojkę, dyrektor programowa
Festiwalu Nowego Teatru.
Joanna Puzyna-Chojka: Jaki
był cel nadrzędny, jaki państwo postawiliście sobie przystępując do pracy
nad tymi filmami?
Krzysztof Domagalik [twórca
filmu Aktor Całkowity. Wspomnienie
o Ryszardzie Cieślaku (1937–1990)
z 1994 roku]: Cel nadrzędny… To było
dwadzieścia lat temu. Wtedy były dwa
cele: cel oficjalny i cel prywatny. Powodem prywatnym było to, że postanowiłem zrobić film o Ryszardzie Cieślaku, wcześniej kręciłem film o Jerzym
Grotowskim, jeszcze za życia Cieślaka
i wtedy jego akurat nie udało mi się sfilmować. Nagrałem tylko wypowiedzi
Cieślaka na magnetofon, które znalazły
się w filmie zarówno o Grotowskim,
jak i o Cieślaku, użyłem tego jako głos
z offu, spoza kadru. Poczułem taki niedosyt, może jakiś dług wobec Cieślaka.
Już po jego śmierci odbyła się wystawa
poświęcona jego twórczości, tam zasugerowano, że na okoliczność tej wystawy można zrobić taki film montażowy.
Wtedy się tego nie podjąłem. Dopiero
w 1994 roku, z jakichś nieznanych mi
powodów, poczułem, że jestem gotowy
na zrobienie filmu o Cieślaku, już kiedy
go nie było. Cel był tyleż ambitny, co
niemożliwy do realizacji, czyli, na ile
to tylko możliwe, przybliżenie, wytłumaczenie widzowi (…) i dotarcie do fenomenu tego, co było nazwane „aktem
całkowitym” i „aktorem całkowitym”.
Starałem się zrobić wszystko, aby
pokazać punkty widzenia wielu osób,
wytłumaczyć i dać maksymalnie wie-

le tak zwanej „wiedzy obiektywnej”,
czyli przedstawić jak najwięcej faktów
z życiorysu i z biografii artystycznej Cieślaka. Taki był zamysł wstępny. Potem,
już podczas realizacji artystycznej, odbiegł on od tego, co planowałem. Dotarłem do Agnieszki Cieślak, do córki i do
żony Cieślaka. Nakłoniłem Agnieszkę,
co nie było łatwe, do wypowiedzi do kamery i w tym momencie to już przestała
być obiektywna narracja. (…) W momencie, w którym pojawiła się Agnieszka, pojawił się inny cel, bo ona nie miała
na celu wytłumaczyć tego, kim był Cieślak w teatrze, wszedł tu wątek biografii
rodzinnej. (…) Po tym, jak ten film został zrobiony, spotkałem się z wieloma
zarzutami, że przedstawia się Cieślaka
niepotrzebnie, z tymi wszystkimi jego
cechami, faktami z życiorysu, które już
wtedy wzbudzały jakiś opór (w państwa
filmie to jest tym bardziej podjęte). (…)
Najbardziej jestem zadowolony z puenty, którą wypowiada Agnieszka: „niech
sobie takie filmy powstają, ale one i tak
prawdy nie powiedzą”.
Dorota Sajewska (autorka scenariusza do filmu Książę w reżyserii
Karola Radziszewskiego): Nasz cel
nadrzędny nie wiązał się z jakimiś konkretnymi osobami czy nazwiskami, czy
z Ryszardem Cieślakiem, czy z Jerzym
Grotowskim, czy z Teatrem Laboratorium. Ani też nie wiązał się z poszukiwaniem prawdy. Manipulowanie prawdą jako pierwsza kwestia. Myślę, że
cel nadrzędny był ogólny, wynikał on
z zadania, jakie dał nam kontekst. Ten
film powstał początkowo jako remiks
w Komunie//Warszawa, była to refleksja nad tym, jaka jest relacja pomiędzy
wydarzeniem, a jego dokumentacją. Cel
nadrzędny, czyli próba zbliżenia się, naszej dwójki, pochodzącej z dwóch obszarów: Karola Radziszewskiego z pola
sztuk wizualnych (nawet nie filmu, bo
to warto podkreślić, że ten film nie jest
na granicy filmu i teatru, tylko raczej
wideo-artu) i mnie jako osoby pochodzącej z teatru. I to była pierwsza kwestia, łącząca nas. Istnieje taki mit teatru
jako wydarzenia niezapośredniczonego,
o którym właściwie mogą opowiadać
tylko świadkowie, którzy brali w tym
udział i którzy mogą przekazywać nam
dalej tę prawdę. A z drugiej strony
mamy sztukę wideo, która działa tylko
przez zapośredniczenie, przez język ob-

razów. (…) To nie było pierwsze nazwisko, jakie się pojawiło, o którym chcieliśmy zrobić remiks. Pierwszym było
nazwisko Josepha Beuysa. Dlatego chcę
powiedzieć bardzo wyraźnie, że mamy
swój teoretyczny punkt wyjścia (…).
Joanna Puzyna-Chojka: To skąd
się wziął Ryszard Cieślak?
Dorota Sajewska: No i to jest
może pytanie drugie. To się wiązało
z tym, że gdy Komuna//Warszawa zaproponowała Karolowi Josepha Beuysa,
rozmawialiśmy o tym i doszliśmy do
tego, że nas ten artysta nie interesuje.
Pytaliśmy się wzajemnie, który artysta
nas interesuje, żeby jak najbardziej zbliżyć się do tego problemu, oczywiście,
artysta pochodzący z awangardy lat
sześćdziesiątych czy siedemdziesiątych,
bo ten okres obejmował remiks. I bez
dwóch zdań padło: Jerzy Grotowski.
Joanna Puzyna-Chojka: Ale jak
sami mówicie, jest to „opowieść z ukosa”.
Dorota Sajewska: Tak naprawdę
to myślę, że to nie jest opowieść o Jerzym Grotowskim.
Joanna Puzyna-Chojka: Kolejne przesunięcie.
Dorota Sajewska: W stronę Cieślaka, kolejne przesunięcie, by odpowiedzieć na problem tego, co kryje się
w relacji wydarzenia i jego dokumentacji. Oczywiście padło pytanie, kim
jest Jerzy Grotowski i czy my nie konfrontujemy się z narracją o Jerzym Grotowskim wyłącznie jako ci, którzy nie
mieli bezpośredniego dostępu, którzy
nie widzieli żadnego z przedstawień. Ta
figura była punktem wyjścia. Ale to, co
nas zainteresowało później, to kwestia
tego, co jest zmarginalizowane w historii wielkiego reżysera i jakie znaczenie
ma reżyser/aktor w pisaniu historii polskiego teatru. To jest już kolejny poziom, który chciałabym wymienić. To
nas doprowadziło do następnych pytań:
jak pisana jest historia polskiego teatru,
jaki ma na nią wpływ mit reżysera,
i również o znaczenia polskości. Myślę,
że dla mnie, na koniec, centralny stał się
teatr, to, jak przez teatr, wielki teatr, ale
tylko jeden z wielu, można opowiedzieć
o fenomenach, które wiążą się z polskością, pisaniem historii w Polsce, z tym,
kim jest człowiek w Polsce i kto może
w Polsce opowiadać historie.
Spisał: Stanisław Godlewski
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DRAMA LAB

Koci protest
okupacyjny
Koci koci łapci
autorzy: Mariusz Babicki, Paweł Niewiadomy

Koci koci łapci to z pozoru
niewinnie brzmiący, groteskowy tekst sceniczny lub reportaż o stoczniowcach w dobie po
transformacji?
Wczoraj rozpoczął się kolejny cykl festiwalowych wydarzeń towarzyszących.
Do czwartku nocne czytania, DRAMA
LAB, odbywać się będą w Szajna Galeria, w klimatycznym pomieszczeniu
pod samym stropem Teatru Siemaszkowej. Warto dotrwać do późnych godzin
nocnych, aby wziąć udział w prezentacjach najnowszego dramatu. Pierwszego wieczoru w czytaniu Koci koci łapci
wzięli udział: Małgorzata Machowska,
Michał Chołka, Józef Hamkało i Wojciech Kwiatkowski. Opiekę reżyserską
sprawował Reda Haddad.
Tekst młodych dramatopisarzy jest
próbą innego spojrzenia na okres transformacji. Opowiada o gdańskich stoczniowcach działających w „Solidarności”, którzy po upadku PRL-u, a potem
samej stoczni, muszą zmagać się z nową
rzeczywistością. Często przy tym uciekają w marazm i otępienie przy kuflu
piwa w tętniącym niegdyś życiem barze
Krysia. Kiedyś bohaterowie, dziś bezrobotni malkontenci, czekają na laury
za walkę o demokrację i wybawiciela,
który dokona rzeczywistej zmiany. Jak
mówi jeden z bohaterów: oni sami mieli
źle, ale młodzi mają jeszcze gorzej.
Bohaterowie znajdują pracę w muzeum upamiętniającym czasy walk solidarnościowców jako żywe eksponaty.
Temu wszystkiemu przyglądają się bezdomne, lecz jakże arystokratyczne koty,

CO NOWEGO?

które zajęły lokum po niegdysiejszej fabryce. I to na nich, chórze kotów, jako
symbolu, skupili się dyskutanci już po
odczytaniu tekstu, snując dywagacje na
temat ich roli w tekście. Pojawiły się propozycje, że koty, jako zewnętrzni obserwatorzy, stanowią przeciwwagę do zarysowanych problemów ludzkich, a wręcz
wyższą rasę z politowaniem przyglądającą się ludzkim poczynaniom, zmierzającym do stworzenia nieudolnej kopii
z legendarnego strajku okupacyjnego.
Paradoksalnie, koty swoją biernością
wywalczyły więcej niż ludzie, bo wybudowano im ciepłe, zaciszne schronienia
na terenie stoczni, zapewniono opiekę
i wyżywienie.
Tekst Koci koci łapci napisany jest
w sposób rytmiczny, sprawnie językowo, wydaje się być niezwykle wiarygodny, a przy tym zawierający w sobie
ciekawe zadania aktorskie. Dzięki licznym zabawnym puentom ma charakter bardziej groteskowy niż tragiczny.
Podczas dyskusji zauważono, że przed
realizacją sceniczną trzeba by nad nim
popracować: rozbudować dobrze zapowiadającą się rolę Krysi, której rola została tu sprowadzona do opowiedzenia
wcale nieśmiesznego dowcipu. Zgodnie
stwierdzono, że realizacja pomysłu jest
uniwersalna, a dzięki prostocie i szczerości jest to tekst przemawiający do słuchacza/widza. Co ciekawe, pochodzący
z Gdańska autorzy zaznaczyli, że inspirowali się historiami autentycznych osób.
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Poziomo:
1. ... Nowego Teatru
4. Imię patronki największego teatru w Rzeszowie
7. Nazwisko patrona mostu w kolorach
tęczy
8. Co mieściło się w Biurze Wystaw Artystycznych?
10. Zbiory Muzeum Dobranocek pochodzą
z czasów...
11. Popularna nazwa Parku Kultury i Wypoczynku „Bulwary”
13. Centralny punkt Rynku, miejsce spotkań
młodych ludzi

Pionowo:
2. Popularna nazwa Pomnika Czynu Rewolucyjnego
3. Nazwisko Marka – bibliofila, gawędziarza,
znawcy historii miasta Rzeszowa
5. Dawni właściciele zamku przy alei Pod
Kasztanami
6. Nazwisko autora rzeźby „Przejście 2001” stojącej na niegdysiejszym Placu Cichociemnych
9. Nazwisko krypiarza Stanisława, którego
pomnik stoi nad Wisłokiem
12. Imię poety, którego pomnik stoi w narożu ulic Mickiewicza i Kreczmara, na skraju
niewielkiego zieleńca zwanego dawniej Ogrodem Dziadowskim
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