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Pytania i wątpliwości
Spektakl Umwuka Teatru Muzycznego Capitol we Wrocławiu
w reżyserii Jana Naturskiego
podzielił publiczność (i naszych
recenzentów) na gorących zwolenników i zdecydowanych przeciwników. Twórcy opowiadają
o masakrze w Rwandzie z 1994
roku na podstawie reportaży
Wojciecha Tochmanna z książki Dzisiaj narysujemy śmierć.
Przedstawienie sprowokowało
do wielu pytań, te same przykłady służą obydwu stronom zarówno jako argumenty za, jak i przeciw. Zdecydowaliśmy się przedstawić Czytelnikom „REC.magazine” pełne spectrum, dlatego publikujemy fragmenty relacji,
które otrzymaliśmy od widzów, oraz – zamiast recenzji – rozmowę naszych dziennikarzy na
temat Umwuki i teatru dokumentalnego.
Jolanta Momot
Umwuka to pełen wrażeń, muzyczny
spektakl o historii dwóch plemion,
Hutu i Tutsi. Niezwykle uzdolniony
reżyser, Jan Naturski, zaskoczył publiczność swoją pomysłowością przy
tworzeniu tak poruszającego spektaklu. Na aplauz zasługują wzruszające piosenki śpiewane przez aktorów,
a także sceny odzwierciedlające dramatyczne wydarzenia w Rwandzie
w 1994 roku. Niebywała precyzja

i doskonałe dopracowanie poszczególnych scen pozwoliły widzom poznać
bliżej tragedię mieszkańców Rwandy.
Pomysł ukazania losów ofiar z perspektywy duchów zmarłych pogłębia
u odbiorców uczucie grozy i przerażenia. Dramaturgię niewątpliwie budują
muzyka, scenografia i choreografia.
Teatr Muzyczny Capitol we Wrocławiu zachwycił wszystkich efektowną
grą aktorską. Spektakl niepodważalnie zasługuje na uznanie.

fot. z próby: Maciej Mikulski

Teatr Muzyczny Capitol
Umwuka
reż. Jan Naturski

Anna Gądek
Historia masakry w Rwandzie w 1994
roku stała się widzom w pewien sposób
bliższa za sprawą aktorów doskonale wcielających się w postacie. Każdy
z bohaterów spektaklu opowiadał własną wersję tamtych tragicznych dni.
Doskonale dobrane dialogi i efekty
dźwiękowe porwały widzów w niezwykłą podróż w czasie i pozwoliły wyzwolić w odbiorcy emocje, których nie był
świadomy. W spektaklu były momen-
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tekst Ewy Guderian-Czaplińskiej:
„Mamy więc w tekstach Sikorskiej
[Małgorzaty Sikorskiej-Miszczuk –
przyp. red.] naczelne tematy publicznych debat, sprawy wciąż politycznie palące i nierozstrzygnięte, czyżby
więc autorka z rozmysłem lokowała się w medialnym mainstreamie,
dokładając swój głos i komentarz?
Hmm… ale przecież to nie jej dramat
poświęcony Jedwabnemu został powszechnie doceniony, tylko całkiem
inny tekst [Nasza klasa Tadeusza
Słobodzianka – przyp. red.], utwór
koncyliacyjny, ugodowy, oferujący
załatwienie kwestii pamięci «trzecią
drogą», w istocie deklarujący, że nie
ma żadnej prawdy, która mogłaby nas
pogodzić, więc nic już się dzisiaj nie
da zrobić w tej sprawie. Ów dramat
zamyka przecież śmierć ofiar, zbrodniarzy i świadków, ich odchodzenie
w niebyt – ważne jest to, że wreszcie
wspólnie, wreszcie razem”1. Ewa Guderian-Czaplińska wprost przywołuje
Naszą klasę Słobodzianka. Mam wrażenie, że problem z Umwuką rozgrywa się na tej samej przestrzeni, którą
Czaplińska wskazała w artykule. Ten
spektakl jest bardzo pocieszający,
przynosi bardzo łatwe rozwiązanie, to
znaczy bazujemy na krótkotrwałym
wzruszeniu.

ty komiczne, ale raczej był to śmiech
przez łzy i pełen współczucia dla ofiar
tego zdarzenia.
Kontrowersyjny, wzruszający i autentyczny – w tych trzech słowach
można zawrzeć doznania wyniesione
ze spektaklu. (...) Czy to przedstawienie można zaliczyć do brutalnych?
Moim zdaniem nie, ponieważ jest
prawdziwe i daje odbiorcy wrażenie,
że gdzieś, wśród pędzącego czasu,
zagubił się, nie zdając sobie do końca
sprawy z ogromu ludzkiego cierpienia.
Aleksandra Chmiel
Jak wielu z nas słyszało o wydarzeniach w Rwandzie, zanim obejrzało

Umwukę? Ilu ludzi na świecie zdaje sobie sprawę z tego, co stało się
w tym małym, afrykańskim państewku w 1994 roku? Zapewne niewielu.
Dlatego warto obejrzeć spektakl Jana
Naturskiego i poznać zaskakujące fakty z tego okresu. Aktorzy wczuli się
w role, pięknie wyśpiewali piosenki
dotyczące tamtych wydarzeń. Spektakl
zrobił ogromne wrażenie na widzach.
Nic dziwnego, że twórcy przedstawienia doczekali się owacji na stojąco.
Stanisław Godlewski i Aleksandra
Spilkowska
Stanisław Godlewski: Po obejrzeniu spektaklu przypomniałem sobie

Aleksandra Spilkowska: Tak, określenie „ugodowe” jest trafione. Ugoda
w kontekście tych spektakli nie polega na tym, że są one próbą pogodzenia ofiar i katów. Są próbą nawiązania
ugody między reżyserem a widzami
w kwestii naszego spojrzenia na dane
wydarzenia. Mamy się rozejść z raczej
dobrym samopoczuciem. Jeśli pojawiają się sceny próbujące wzbudzić poczucie winy, nie mają na celu wzbudzenia
głębszej refleksji.
Stanisław Godlewski: Nie do końca
się zgadzam z tym, co mówili twórcy na spotkaniu. W ostatniej scenie
przedstawienia, gdy na stole drgają
maczety, chcieli pokazać, że możliwość ludobójstwa jest wciąż realna
1 Ewa Guderian-Czaplińska, Nici z dramatu, „Dialog” 2014, numer 9.
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i dzieje się to tuż obok, na Ukrainie.
Taki przekaz, mam wrażenie, w ogóle nie zaistniał. Jedyną funkcją, jaką
mógł ten spektakl nieść ze sobą,
to jest przypomnienie o masakrze
w Rwandzie.
Aleksandra Spilkowska: Wydaje mi
się, że wbrew próbom oddania głosu świadkom, ofiarom, uczestnikom
tych wydarzeń, przedstawienie było
tak naprawdę prowadzone z bardzo
europocentrycznego punktu widzenia.
Jedynym momentem, w którym mogliśmy się poczuć niewygodnie z tym,
że bezrefleksyjnie oglądamy tragedię
tamtych ludzi, jest scena, kiedy pada
tekst: „Odczep się białasie, macie naszą krew na rękach”. Jednak później
bohaterka zaczyna śpiewać i publiczność bardzo się wzrusza, zaczyna klaskać. Warto zadać sobie pytanie, czy te
oklaski są dla aktorki i jej kunsztu, czy
też widzowie zostali poruszeni tragiczną historią?
Stanisław Godlewski: Dobre pytanie. Wrócę jeszcze do tej ugodowości.
Scena, w której ośmieszają ONZ, jest
już na tyle parodystyczna, że widz nie
może czuć się w żaden sposób winny
czy dotknięty.
Aleksandra Spilkowska: Zresztą operują w niej nadal kliszami. Cały wątek
ONZ to tylko wyświechtany żart na temat tchórzliwości Francuzów.
Stanisław Godlewski: Tak. Mam wrażenie, że sam kontekst opowiadania
historii jest zawłaszczający. Spektakl
rozpoczyna czarnoskóry aktor w stroju stylizowanym na szamana. Sposób,
w jaki mówi, przypomina opowieść
plemienną. To bazuje na wyobrażeniach europejskich.
Aleksandra Spilkowska: To jest trywializujące. Ale postać szamana jest
dwuznaczna, można też ją odczytywać
inaczej.
Stanisław Godlewski: Bardzo się cieszyłem, że nie nastąpiło to, co w Dziadach Rychcika, czyli że biali aktorzy

przebrali się za czarnych. Jest to bardzo
uczciwe podejście. Trzeba jednak zaznaczyć inny problem odpowiedzialności etycznej aktora, który odgrywa
autentyczną historię. Ja, niestety, mam
wrażenie, że aktorzy grali w sposób
mocno przerysowany i bardzo liczyli
na wzruszenie widzów.
Aleksandra Spilkowska: Takie są założenia tej konwencji. To jest jeden
z przejawów teatru ugodowego, o którym mówiliśmy wcześniej.
Stanisław Godlewski: Warto dodać, że
oni legitymizują autentyczność opowiadanej historii książką Tochmanna.
Aleksandra Spilkowska: Niepokojące jest traktowanie Tochmanna jako
„obiektywnej” narracji , bez wprowadzenia innych kontekstów i źródeł.
Stanisław Godlewski: Uzyskujemy
wrażenie autentyczności i prawdziwości opowiadanej historii także dlatego, że aktorzy grają wymiennie Tutsi
i Hutu. Jednak trudno mówić o obiektywizmie, jeżeli twórcy sami przyznali się, że dobrali jedynie fragmenty
z Dzisiaj narysujemy śmierć. To rodzaj manipulacji.
Rozumiem wszelkie problemy,
na które może natrafiać teatr opierający się na dokumencie. Bardzo
dobrze, że tego dnia, w którym był
prezentowany spektakl, dwukrotnie
zaprezentowano teksty Sikorskiej-Miszczuk, która w Walizce mocno
problematyzuje sposób mówienia
o Zagładzie, tworzenia Muzeum i mówienia o tych wydarzeniach.
Aleksandra Spilkowska: Dokładnie!
Nie wiem, Staszku, czy pamiętasz
pierwsze pytanie, które Ci zadałam po
wyjściu z teatru? Czy byłoby możliwe
stworzenie spektaklu w takiej samej
konwencji jak Umwuka o Holocauście? I czy na nie ludzie reagowaliby
tak samo jak dzisiaj?
Stanisław Godlewski: Problem Holocaustu jest bardzo przepracowywany
w polskim teatrze. W tych spektaklach
bardzo często wykorzystuje się świa-
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dectwo albo wypowiedź niezapośredniczoną. Maciej Stuhr mówi w Apollonii [w reżyserii Krzysztofa Warlikowskiego] fragmentami z Łaskawych
Johna Littela, Walizka [Małgorzaty
Sikorskiej-Miszczuk]jest oparta na
prawdziwej historii, Nasza klasa to
dramat o Jedwabnem. Ciekawe, że na
ogół spektakle, które podejmują kwestie rasizmu są bardzo intelektualne,
zdystansowane.
Aleksandra Spilkowska: Twórcy próbują wchodzić w narrację obiektywną,
a nie prowadzoną przez uczestników
tych wydarzeń.
Stanisław Godlewski: Tak. W Umwuce jest inaczej. Opierają się głównie
na relacjach. Niestety, ta próba obnażyła wszystkie problemy teatru dokumentalnego. Szok wzbudza użycie
melodyjnych, chwytliwych piosenek
w spektaklu o ludobójstwie.
Aleksandra Spilkowska: Tak, w dodatku w warstwie tekstowej są bardzo
złymi piosenkami. To nie jest tylko
estetyczny problem. Oglądając ten
spektakl, ma się poczucie, że tematyka
do czegoś zobowiązuje. Wytwarza się
pewien zgrzyt między naiwną formą
a treścią, która opowiada o niewyobrażalnie traumatycznym doświadczeniu.
Należy zaznaczyć, że istnieją różne
dzieła o drugiej wojnie światowej, które są utrzymane w przerysowanej konwencji – np. musical Wiosna dla Hitlera albo film Quentina Tarantino Bękarty wojny, nie wspominając już o Iron
sky w reżyserii Tima Vuorensoli. Ale to
jest zupełnie inny rodzaj podchodzenia
do historii. Nie są to przykłady, które
zawłaszczają relacje ofiar. Wydaje mi
się, że to jest podstawowa różnica.
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Karolina Wycisk

Księga skarg
i zażaleń
Nie zdążyliśmy jeszcze zapomnieć
wakacyjnej afery wokół Golgota
Picnic Rodrigo Garcii, wcześniejszych, „skandalicznych” wydarzeń w Starym Teatrze w Krakowie, a festiwalową publiczność
porusza już nowy projekt Markusa Öhrna. Teatr się żywi aferami i wtedy jest to dla niego
najzdrowsze, gdy – wraz z konstruktywną dyskusją – zachodzi
mechanizm społecznej zmiany.

Bohaterowie przyszłości, fot. Maciej Mikulski

Jeden z najciekawszych – i najbardziej
kontrowersyjnych – reżyserów współczesnego europejskiego teatru, Markus
Öhrn został zaproszony przez Komunę//Warszawa do realizacji spektaklu
w ramach cyklu „Przyszłość Europy”.
Przy okazji świętowania dziesięciolecia obecności Polski w strukturach Unii
Europejskiej, warto nie tylko wychylić
lampkę musującego wina, ale też poruszyć, często niewygodne, kwestie na temat naszego wkładu w funkcjonowanie
europejskiego organizmu. Zostawiając
na boku rozważania na temat zasadności istnienia UE, (auto)portret polskiego społeczeństwa powinien zostać

wzbogacony o perspektywę trudnych,
ale potrzebnych, pytań o nacjonalizm
i ksenofobizm, relacje kościół-państwo
(szczególnie manifestujące się ostatnio
na polu sztuki współczesnej), „kibolizm” (nazwę tego popularnego zjawiska można uprawomocnić na zbyt wielu
przykładach) czy – znielubiony ostatnio
– „genderyzm”. A jeśli ktoś, jak Markus
Öhrn w Bohaterach przyszłości, podejmuje podobne tematy, od razu dostaje
etykietkę bulwersującego prowokatora.
Najgorsze jest jednak to, że jest to t e a t r
zbyt dokumentalny, by reżyser zasługiwał na miano podjudzacza.
Artysta wizualny bez reżyserskiej
edukacji. To pierwszy powód oburzenia
skandujących. Argument co najmniej
niewystarczający – w Bohaterach przyszłości napięcie dramatyczne godne jest
najlepszych filmów grozy, sugestywne
wizerunki zamaskowanych postaci zagarniają całą uwagę patrzących, a tak
radykalny, mocny przekaz wizualny
jest tyleż dobitny, co symbolizujący.
Nie wierzę, że nie kojarzy się obraz
z zamkniętego pomieszczenia z kadrami weselnego nagrania czy studniówki,
kiedy tym, co już dawno „pod wpływem”, puszczają wszystkie hamulce.
Że nie znamy wykrzykiwanych przez
młodych ludzi haseł – agresywnych,
obrażających, jednoznacznie nietolerancyjnych. Kolejny argument przeciwników, że przykro tego słuchać w miejscu, gdzie płaci się za wstęp? Nikt nie
mówił, że, jak w jednym z krakowskich
teatrów, w przerwie spektaklu Mechaniczna pomarańcza (sic!) za niewielką

cenę, będzie można kupić… orzeźwiające lody na gałki.
Za dużo kina w teatrze – powtarzają
do znudzenia zwolennicy (przereklamowanej) „nażywości”. U Öhrna wideo
pełni co najmniej jedną funkcję – jest
tak blisko, że nic już nie da się ukryć,
chirurgicznie drąży najbardziej wstydliwe zakamarki polskiej rzeczywistości.
Nie metaforyzuje, zmniejsza dystans
między biernością a aktywizacją, prowokuje widza do zajęcia jakiegoś miejsca w stosunku do tego, na co patrzy,
żeby ustosunkował się, wypowiedział.
Że za głośno? Dopiero dzięki temu
można poczuć, jak bardzo obok jest ten
(pozornie) nieobecny, ukryty za okiem
kamery, aktor, którego słowa dźwięczą
w uszach, wprowadzają w drganie całe
ciało. Ten spektakl odbiera się całym
sobą, w impulsach i sensualnych doznaniach, poprzez nieznośne dźwięki pocieranych o siebie balonów, zniekształcony obraz, szczątki jakiejś narracji.
Nie jest to zbyt przyjemne, ten stan,
kiedy wkurza nas hucząca za ścianą
impreza albo ustawka młodocianych
kibiców (bohaterów przyszłości?) widoczna z okna mieszkania, jeśli przypadkiem mieszka się zbyt blisko stadionu. Podobne uczucia wzbudza spektakl
Öhrna – zniecierpliwienia, rozdrażnienia, irytacji, żeby nie użyć tu bardziej
dobitnych sformułowań. Do tego dochodzi wisząca w powietrzu groźba,
że oni zaraz wyjdą z tego zamkniętego
pomieszczenia – i piekło rozpęta się
na scenie, co już będzie nie do wytrzymania. Tymczasem kiedy jedna z osób
kopniakiem otwiera drzwi boksu, słyszymy kojące dźwięki piosenek Norah
Jones, radiowe, przyjazne, oswojone.
W końcu można odetchnąć? Powiedziałabym raczej, że to tylko chwila na złapanie oddechu, precyzyjnie zaplanowany w trakcie całego zdarzenia moment,
kiedy tracimy uważność, a ktoś zachodzi nas od tyłu. jeśli reżyser oszczędził
widzom kolejnych, mocnych wrażeń,
to zapewniona dawka emocji wybuchła w dyskusjach po spektaklu. Öhrn
osiągnął zamierzony efekt – teatralną
publiczność sprowokował do rozmowy,
zaktywizował, poruszył. Byle tylko nie
skończyło się, jak w przypadku Golgota Picnic, zdjęciem spektaklu z afisza.
W tym przypadku formuła monologu
nas nie interesuje.

KINOTEATR
Aleksandra Spilkowska

Estetyka
postpamięci
W ramach festiwalowej sekcji
KINOTEATR mieliśmy okazję
obejrzeć zrealizowane w ramach
projektu Teatroteka ekranizacje dwóch dramatów: Walizki
Małgorzaty Sikorskiej-Miszczuk
oraz Trash story Magdaleny Fertacz. Oba dramaty sytuują się
w polu postpamięci. Pierwszy
z nich związany jest z Holocaustem, drugi z momentem wejścia
Armii Czerwonej na Ziemie Odzyskane oraz szerzej pojętymi
działaniami wojennymi. Najważniejsze różnice pomiędzy realizacjami ustanawia jednak wykorzystanie dwóch bardzo różnych
estetyk, których porównanie jest
niezwykle interesujące.
Jeśli chodzi o Walizkę, to wybór konwencji odpowiada metadramatycznemu
charakterowi tekstu, w którym niezwykle istotną kwestią jest sam akt opowiadania i kreowania historii – zarówno tej
przez małe „h”, jak i duże „H”. W dramacie pojawia się postać Narratora
(Krzysztof Globisz), mającego pewien
wpływ na wydarzenia przytrafiające
się głównemu bohaterowi, którym jest
Fransua Żako (Adam Ferency). Reżyser
Wawrzyniec Kostrzewski wykorzystuje
dla dookreślenia roli Narratora bardzo
prostą, wręcz dosłowną formę sceniczną. Stoi on bowiem nad makietą pokazującą fragment miasta, który musi
przejść Fransua, aby dojść do Muzeum
Zagłady i dokonać niespodziewanego
odkrycia, które odmieni jego myślenie
o sobie samym oraz o własnej tożsamości. Świat przedstawiony jest więc stylizowany na makietę, a codzienne miejsca, które odwiedza bohater, uproszczone i zarazem odrealnione (choć trudno
dokładnie określić, w jaki sposób się to
dokonuje i co dokładnie jest w nich innego od „zwyczajnego” świata). Zabieg
ten sprawia, że spektakl pełen jest przejrzystości i prostoty, w dobrym tego sło-
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wa znaczeniu, co w dodatku koresponduje z charakterem tekstu Małgorzaty
Sikorskiej-Miszczuk. Z drugiej jednak
strony Walizka staje się przez to dosyć
jednoznaczna w swojej wymowie. Interpretacyjna i estetyczna konsekwencja
reżysera oraz wspaniałe aktorstwo sprawiają jednak, że przedstawienie ogląda
się z dużą przyjemnością.
Zupełnie inną strategię zastosowała Marta Ogrodzińska-Miłoszewska,
reżyserując Trash story. Z dużą konsekwencją wprowadziła nawiązania do
estetyki horroru, amplifikując atmosferę grozy i niedopowiedzenia, obecną
w dramacie. Co ciekawe, w otwierającej i zamykającej sekwencji, ukazujących nawiedzony dom, również
została wykorzystana prosta forma
makiety z kartonu. Sceny dziejące
się we wnętrzach pomieszczeń, też są
w pewien sposób wynaturzone czy odrealnione, ale w odwrotny sposób niż
miało to miejsce w Walizce. Cały czas
odnosi się wrażenie, że czegoś jest za
tu dużo w kontekście wykorzystanych
środków wyrazu, lub że obraz jest zbyt
intensywny. Zupełnie jak w filmie grozy, niepokojące wydają się detale, np.
na przykład użycie tego samego wzoru zarówno na tapecie, co na sukience matki – postaci chyba najbardziej
„wrośniętej” w toksyczną przestrzeń
domu. Ponadto wykorzystane są środki
czysto filmowe, nagłe zmącenie obrazu,
przyspieszenie ruchów, efekt „zerwanej” taśmy, wszystkie znane z estetyki
horrorów formy budzenia niepokoju i strachu. Mimo że Trash story jest
technicznie świetnie zrobiony, to zapożyczenia z estetyki filmowej wydają się
momentami nieodparcie śmieszne. Nie
współgra to najlepiej z raczej poważną
tematyką dramatu.
Mimo tych zastrzeżeń, oba projekty
powstałe w ramach Teatroteki, inicjatywy Wytwórni Filmów Dokumentalnych i Fabularnych o charakterze artystycznym i edukacyjnym, można uznać
za udane. Na bazie świetnych tekstów
powstały spektakle Teatru Telewizji na
bardzo dobrym poziomie, a to pozwala
liczyć na zaistnienie najnowszej polskiej dramaturgii w szerszym obiegu
niż tylko ten związany z festiwalami
i nagrodami dramaturgicznymi.
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Sabina Lewicka

Poetycko
o samotności
Małgorzata Sikorska-Miszczuk
Prezydent/Twój liść nazywa się Europa, ale to za
mało, żeby żyć

Prezydent... zawiera w sobie
dramaty konkretnych ludzi,
których łączy obezwładniająca
samotność, a zarazem odwaga
dzielenia się swoimi problemami
z całym światem.
Podczas drugiej odsłony nocnego czytania dramatów aktorzy (Beata Zarembianka, Józef Hamkało, Kornel Pieńko)
zaprezentowali tekst Małgorzaty Sikorskiej-Miszczuk Prezydent/Twój liść nazywa się Europa, ale to za mało, żeby
żyć. Autorka takich sztuk jak wielokrotnie nagradzana Śmierć Człowieka-Wiewiórki, III Furie (Marcin Liber zrealizował scenariusz wspólnego autorstwa
Sikorskiej-Miszczuk, Sylwii Chutnik
i Magdy Fertacz, na deskach Teatru Modrzejewskiej w Legnicy), Walizka, której
realizację można było obejrzeć podczas
wczorajszych spotkań festiwalowych
z KINOTEATREM (tekst zdobył Nagrodę Główną oraz Nagrodę Publiczności
w konkursie „Metafory Rzeczywistości”
Teatru Polskiego w Poznaniu), czy też
scenariusza do pełnometrażowego filmu
animowanego Tytus, Romek i A’Tomek
wśród złodziei marzeń (2003), tym razem stworzyła tekst autotematyczny –
będący zbiorem monologów, traktujący
o niemożliwości komunikacji.
Akcja Prezydenta rozgrywa się w studiu radiowym, do którego zostaje zaproszony prezydent miasta stołecznego.
Rozmowę z nim ma poprowadzić ekscentryczny dziennikarz, który wprowadzając
słuchaczy do tematu audycji, prezentuje
długą metaforę liści jako kontynentów,
zamieszkanych przez ludzi (dla prezydenta Warszawy liściem-symbolem ma
być Europa), a potem już zawzięcie milczy. Zbity z tropu prezydent, w końcu
sam zaczyna prowadzić audycję. Zachęca
radiosłuchaczy do włączenia się do rozmowy proponując jej nową formę energetycznej narracji, która miałaby skutecznie
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Agnieszka Pisz

Słucha, a nie słyszy
Podstawową tkanką słuchowiska jest dźwięk: głos ludzki, muzyczne tło i elementy akustyczne. Podnosząc to do wymiaru
filozoficznego, można powtórzyć
za Bachelardem: „Bytu nie można zobaczyć, może można usłyszeć”. To jednak nie jest wyłącznie pesymistyczna wizja.

Prezydent/Twój liść nazywa się Europa, ale to za mało, żeby żyć, fot. Maciej Mikulski

zareklamować stolicę – „daj mi historię,
a ja ci dam markę”. Wszystko odbywa się
pod jakże znaczącym hasłem „poszukujemy razem czakramu w Warszawie”.
Wykreowana przez nowego prowadzącego atmosfera wydaje się zachęcać
do zwierzeń słuchaczy, którzy zaczynają dzwonić do studia. Prezentując swoje historie zapominają jednak, że mają
one być optymistyczne, radosne, a ich
zadaniem miało być przyciągnięcie kolejnych turystów do Warszawy. Każdy
z rozmówców opowiada o swoim prywatnym dramacie życiowym, starając
się przy tym ukryć tragedię przytoczonej historii poprzez skupianie się na
rzeczach błahych, np. dyrektorka domu
opieki dla starszych osób, koncentruje swoje wysiłki na tym, aby jej podopieczni wyglądali na szczęśliwych,
aby zewnętrzność pozorowała radość
życia starszych ludzi. Dlatego właśnie
zakłada im kolorowe kapelusze. Inna
radiosłuchaczka dzieli się swoją obojętnością po tym, jak poroniła ciążę. Właściwie każdy z bohaterów opowiada historię wielkiej samotności, a tę pogłębia
sytuacja w radiowym studiu – nikt bowiem nie słucha tych opowieści. Dramat składa się z kolejno po sobie następujących monologów, podczas których
nie zawiązuje się żadna rozmowa.
Dramat Sikorskiej-Miszczuk napisany jest w bardzo poetycki sposób,
w formie językowo-obrazowej. W programie festiwalowym zapowiadającym czytanie tekstu zwrócono uwagę,

że rzeczywistość wykreowana przez
dramatopisarkę przepełniona jest absurdem w stylu Monthy’ego Pythona.
Rzeczywiście, dowcip jest bardzo wyszukany, niekiedy stanowi ironiczny
komentarz do świata przedstawionego,
tym mniej śmieszny, bo bardzo prawdziwy, bolesny.
Wartość samego tekstu wydaje się
być na tyle duża, że, paradoksalnie,
szkoda modyfikować go na potrzeby scenicznego wystawienia. Do tego
wniosku doszli dyskutanci w rozmowie, która odbyła się po czytaniu. Idąc
dalej, rozmówcy sugerowali, że możnaby jedynie nakreślić kontekst dla tekstowych zdarzeń, poprzez odpowiednią
scenografię obrazową lub dźwiękową.
Pomysły na realizację dramatu Sikorskiej-Miszczuk – w (autotematycznej)
formie słuchowiska lub spektaklu teatralnego (w którym np. nie widać występujących aktorów) – padały ze strony rozmówców, a te wypowiedzi wydawały się być już etapem wstępnym
do „pełnometrażowego” wystawienia
tekstu niż teoretycznymi dywagacjami.
Niestety nie można było skonfrontować
przemyśleń publiczności z nieobecną
autorką dramatu.

Łaskawe były czasy dla słuchowisk,
gdy medialny świat nie znał jeszcze
odbiorników telewizyjnych. Późniejsza
fala rozwoju techniki, właściwie zdominowała przekaz obrazem. Jak pisał
Ortega y Gasset, nowe technologie
spowodowały, iż współczesna rzeczywistość zacieśniła się i zunifikowała
w jedno. To domena form przekazu
bazujących na obrazach, które spłaszczają i zmniejszają świat, zawężając
percepcję. Przeciwnie do tego, medium
foniczne wymusza inny rodzaj wrażliwości – angażuje większe obszary wyobraźni, wydobywa z rzeczywistości
elementy często pomijane, nie zanotowane w natłoku obrazowego kolażu.
Dziś, na skutek rozwoju nowych
mediów i eksplorowania kolejnych obszarów w teatralnych poszukiwaniach,
tendencje do uprzywilejowania obrazowej formy przekazu, uległy zmianie. Słuchowiska powracają do łask,
znacznie przekraczając tradycyjną jakość w radiu, kojarzoną co najwyżej
z odgłosem postukiwania porcelanowej
filiżanki o spodek.
Walizka Małgorzaty Sikorskiej-Miszczuk została wpisana w szerszą
kategorię nowego wyrazu teatralnego
– kinoteatru, gdzie za pośrednictwem języka telewizji przekazuje
się aranżacje teatralne. Mieszanie porządków: telewizji, teatru i elementów
słuchowiska, zdaje się nie być niczym
nowym – wszak instytucja Teatru Telewizji funkcjonuje od wielu lat i ma
się dobrze. Jednak Walizka, rozmywając granice pomiędzy nimi, wykracza
poza obiegowe definicje. Awangardowy charakter spektaklu w reżyserii
Kostrzewskiego budują niecodzienne

FELIETON
środki: zastosowanie animacji poklatkowej oraz makiety przedstawiającej
fragment mieszkania, szpitala, ulicy.
W makiecie wiernie odwzorowano
przedmioty codziennego użytku, które,
dzięki zbliżeniom, tworzą złudzenie
faktycznej scenerii w rzeczywistej skali. Walizka jest multisensualna. Sceny
buduje się nie tylko za pośrednictwem
głosu narratora. Nie bez znaczenia są
tu długie ujęcia, momentami przypominające fotografie, i starannie wystudiowane światło. Jest taka chwila, kiedy z narratorów (znakomity Krzysztof
Globisz), wypowiadając swoją kwestię, zatrzymuje się na moment i, niby
przypadkiem, w roztargnieniu, przesuwa palcami po swetrze z włóczki.
Przyznam się – dopadł mnie wówczas
frasobliwy stan zupełnego zaskoczenia, bo jak można w tak sugestywny
sposób zatrzymać w kadrze materiał,
aby odbiorca na widowni poczuł jego
fakturę pod palcami? Wszelkie te zabiegi, wolne tempo i koncentracja na
detalu, wpłynęły waloryzująco na autentyzm przekazu.
Tego typu aranżacje służą nowym
tendencjom obecnym w kanonie humanistyki – tutaj zwłaszcza kreowania
tzw. przeciw-historii. To jeden z nurtów w najnowszej dramaturgii, swoje
nowatorstwo obnażający w metodologicznym podejściu do historii. Wyraża się w negacji przekonania, jakoby
istniała jedna, niepodważalna historia.

Tu na piedestał podnoszony jest subiektywizm, spojrzenie na przeszłość
przez pryzmat prywatnych zasobów,
służących nieustannej negocjacji tego,
co minione. To tematy trudne, często
osobiste, stające się pretekstem do rekonstrukcji tożsamości – i tych zbiorowych, i osobistych, choć zazwyczaj
jednocześnie, jednych i drugich. Niejednokrotnie precyzyjnie dobrana kompozycja dźwiękowa jest w stanie oddać
niełatwą do uchwycenia, metaforykę
warstwy konceptualnej.
Program Festiwalu Teatru Nowego
w Rzeszowie uzmysławia, jak wielkiej
zmianie uległ model współczesnego
teatru. Współcześnie stawia się na tworzenie interdyscyplinarnych instytucji
kultury i spektakli o heterogenicznej
formie, czerpiących z wielorakich mediów: wizualnej instalacji, rejestracji
działań scenicznych na żywo, przy wykorzystaniu kamery, czy tak jak w przypadku Jeżycjady Weroniki Szczawińskiej – na budowę spektaklu w formie
koncertu, przy koncentracji na warstwie
fonicznej wydarzenia. Jak przyznaje
dyrektor Teatru Siemaszkowej w Rzeszowie, Jan Nowara, Festiwal ma na
celu wtłoczyć stare treści w nowe, nadążające za technologicznym rozwojem, środki komunikacji. Zaletą wielopoziomowego przekazu jest możliwość
odnajdywania nieszablonowej semantyki, a wręcz zupełnie nowej rzeczywistości, wyrażonej w budowaniu obrazów, choćby za pomocą dźwięków.

Prezydent/Twój liść nazywa się Europa, ale to za mało, żeby żyć, fot. Maciej Mikulski
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Anna Petynia

Teatr doc. na pięć
sposobów
Nowy teatr musi nadążać za
współczesnością, komentuje ją,
stosując przy tym współczesne
środki przekazu. Jaki jest/może
być teatr dokumentalny, prezentuję poniżej na pięciu przykładach.
1. Dokument (pozornie) biograficzny
Komornicka. Biografia pozorna to koprodukcja Teatru Polskiego z Bydgoszczy i lubelskiej Sceny Prapremier In
Vitro. Spektakl dotyczy biografii Marii
Komornickiej, która pewnego dnia spaliła wszystkie damskie stroje i całą „kobiecą” twórczość, by upodobnić się do
mężczyzny i przyjąć pseudonim Piotr
Włast. Spektakl jest rezultatem „śledztwa” dramaturżki, Weroniki Szczawińskiej, i reżysera, Bartka Frąckowiaka,
dotyczącego domniemanych powodów
decyzji poetki. Twórcy zajmowali się
twórczością Komornickiej, wspomnieniami o niej, studiując jej korespondencję, analizy jej twórczości (np. Marii
Janion) i fotografie. Dokumentacja nie
pozwala jednak „scalić” biografii artystki, ale odsłania jej „pozorność” –
ile materiałów, tyle różnych narracji,
prawdopodobnych wersji życiorysu
Komornickiej. Twórcy czynią tematem
przedstawienia mechanizm działania
pamięci, konstruowania alternatywnych historii, gdzie status zarówno trzecioosobowego, jak i jednoosobowego
narratora zostaje unieważniony.
2. Dokument wstrząsający
Dekalog/Aporia 43/47 to kolejny projekt Sceny In Vitro realizowany z Teatrem Arabesky z Charkowa. Łukasz
Witt-Michałowski (razem z Arturem Pałygą, autorem tekstu do części polskiej)
zgłębia temat relacji polsko-ukraińskich
w kontekście rzezi wołyńskiej: wymordowania Polaków przez ukraińskich nacjonalistów. W spektaklu wykorzystane
są autentyczne dokumenty oraz relacje
świadków zbrodni wołyńskiej – wstrząsające, bardzo mocne świadectwa osób,
które miały wtedy kilka, kilkanaście lat.
Witt-Michałowski zrealizował z Pałygą
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także spektakl Bitwa o Nangar Khel o problemie ostrzału afgańskiej 1. Rozwiąż rebusy:
wioski przez polskich żołnierzy podczas ich misji w Afganistanie.
3. Dokument sportowy
Szwoleżerowie – jeden z najlepszych spektakli Jana Klaty – zrealizowany został w Teatrze Polskim w Bydgoszczy. Tekst Artura Pałygi
powstał w całości na podstawie obserwacji sposobu życia, treningów
żużlowców jednej z czołowych polskich drużyn. Sztuka jest finałem
długiej pracy o charakterze dziennikarskim, próbą zrozumienia motywacji zawodników, ich życia pod presją i potrzeby odczuwania coraz większej adrenaliny. Pałyga pracował wcześniej jako dziennikarz,
a to doświadczenie wykorzystuje w trakcie pisania dramatów.
4. Dokument codzienności
Paweł Demirski na początku kariery, jako kierownik literacki gdańskiego Teatru Wybrzeże, koordynował projekt Szybki Teatr Miejski.
Sztuki pisane metodą verbatim, poznaną przez Demirskiego podczas
londyńskiego stypendium w Royal Court Theater, były wystawianie
w prywatnych mieszkaniach gdańszczan. Zasadą metody verbatim
jest prawdziwość opisywanych wydarzeń i tworzenie struktur dramatycznych w oparciu o nagrania rozmów i spotkania z uczestnikami
danego wydarzenia. Teksty Demirskiego z tego okresu – Nieprzytomnie, Skurwysyny, wBOGAMGNIENIU, Padnij! (Żony polskich
2. SUCHAR TEATRALNY:
żołnierzy w Iraku), napisane wspólnie z Andrzejem Mańkowskim, Przychodzi Jasio do teatru, a tam kino.
Pamiętnik z dekady bezdomności – podejmowały tematykę podziemia
aborcyjnego, przejawów neonazizmu, bezdomności.
3. Znajdź podane wyrazy związane z Festiwalem:
5. Dokument (nie tylko)polityczny
Wojtek Ziemilski wraz z aktorami Teatru im. Szaniawskiego z Wałbrzycha opowiedział w spektaklu W samo południe o pierwszych
wolnych wyborach dnia 4 czerwca 1989. W trakcie spektaklu widz
dowiaduje się, że w trakcie researchu zespół aktorski odnalazł i rozmawiał z kandydatami z wyborów z 1989 roku z regionu wałbrzyskiego. Efekty tych rozmów zostały wykorzystane w przedstawieniu –
jako cytaty lub zdjęcia przedstawiające ówczesnych kandydatów i ich
dzisiejsze zajęcia (co z kolei zostało skonfrontowane z prywatnymi
historiami aktorów biorących udział w spektaklu). Pokaz spektaklu
w Rzeszowie podczas Festiwalu Nowego Teatru był o tyle ciekawy, że
kilka dni wcześniej Polacy mogli brać udział w wyborach samorządowych i przez to pośrednio decydować o politycznej przyszłości kraju.
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