
- tym razem obok FITZ! Stuffgart i Lindenfels Westfli.igel Leipzig) oraz duetu Lehmann, Wenzel

- mlodych absolwent6w stuttgarckiej Hochschule fiir Darstellende Kunst. W trakcie trzyletniej

eksploatacji przedstawienie zostalo zaprezentowane kilkadziesiqt razy w formule impresaryjnej

oraz w ramach festiwali w Bialymstoku, Solnikach, Lipsku, Stuttgarcie, Berlinie, Charleville-

Mezieres, Monachium, Erlangen i Norymberdze.

Nastqpny etap rozwoju artystycznego Grupy zwrEzaly byl z kolejnym zaproszeniem

Bialostockiego OSrodka Kultury - tym tazem do realizacji spektaklu, kt6rego premiera miala siq

odby6 w ramach jubileuszowej, trzydziestej edycji miqdzynarodowego festiwalu Dni Sztuki

Wsp6lczesnej w Biatymstoku. Nasz teatr tym ruzem byl koproducentem przedsiqwziEcia.

PostanowiliSmy zaprosii do wsp6lpracy wiedeirskiego artystE - rcZysera, performera , lalkarza,

plastyka, pisava Christopha Bochdansky'ego, kt6remu kilka lat wczesniej mialem okazjq

asystowa6 przy rc2yserii przedstawienia Marsz, marsz Gombrow...ski wg Szczura Witolda

Gombrowicza w Bialostockim Teatrze Lalek. W realizacji nowego spektaklu Coincidentii

wyszliSmy od tematu mitologii strowiafrskiej, kt6ry zaczEli(;my eksplorowat scenicznje z

wykorzystaniem bliskich nam technik improwizacji. Praca w toku zaczqla owocowa6

scenariuszem autorstwa Bochdanskye'go, przy wsp6lpracy dramaturgicznej lrdarty GuSniowskiej,

kt6ry okazal siE byd historiq mitycznych postaci borykaj4cych siq z problemami tworczej

impotencji. Wartym odnotowania, w kontekScie charakteru mojej pracy dydaktycznej, kt6remu

przyirzymy siq w oddzielnej czqSci niniejszego sprawozdania, jest fakt kolejnej wsp6lpracy z

muzykiem (akordeonistq perkusist4 Robertem Jurdo), tworzqcym w spektaklu warstwq

dZwiqkow4 na Zywo. Przedstawienie Made in Heaven, kt6re wciqL znajduje siq w repertuarze

G*py, poza Dniami Sztuki Wsp6lczesnej bylo prezentowane na Festiwalu Teatr6w Ozywionej

Formy w Rzeszowie, Miqdzynarodowym Festiwalu Animo w Kwidzynie, festiwalu

inaugurujqcym dzialalnoSi sceny Solniki 44 orazjako spektakl go6cinny w Bialostockim Teatrze

Lalek.

Najnowsz4 produkcj4 Grupy Coincidentia, zrealizowan4 w 2016 roku we wsp6lpracy z

Teatrem Lalki i Aktora ,,KubuS" w Kielcach, jest The Monstrum Band Mateusza Pakuty (tekst

napisany w ramach i na potrzeby projektu), w rezyserii Roberta Drobniucha. Przedstawienie to

jest bardzo istotnym momentem w moim rozwoju artystycznym, gdy2 wchodzE w nim w
zupelnie now4 formq. improwizacji, wyhaczajqcq poza Srodki :vq.iruzv stosowane w moich

dotychczasowychrealizacjach. Na potrzeby spektaklu )wraz z kolegami zKielc (Kubq Sielskim i
Btazejem Twarowskim) stajemy siq osobliwym zespotem, kt6ry prezentuje siq publicznoSci w

formie koncertu mrrzyczno - performatywnego. Zastosowanie improwizacji dLwiqkowych

(szkicowanych w trakcie pr6b pod okiem kompozytora Jerzego Bielskiego), na specjalnie
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skonstruowanych do przedstawienia instrumentach, kt6re przeksztalcaj4 siq w o2ywiane formy
(ak na przyldad magnetycznablacha, stanowi4ca jednoczeSnie instrument perkusyjny i Lywy

obtaz tworzony przez animowane, przesuwaj4ce siq po niej metalowe elementy) stuLy realizacji

nadrzqdnego celu przedstawienia - opowiedzenia historii trzech enigmatycznych postaci.

Pinokio, grane przeze mnie Monstrum doktora Frankensteina otaz genetycznie zaprogramowana

Ewa poruszaj4 w swych psychodramach temat bolesnych relacji pomiqdzy tw6rc4 a tworzywem,

rodzicem a dzieckiem, rezyserem a aktorem, Energetyka muzyki, w stopniu r6wnorzEdnym do

warstwy tekstowej i wizualnej, buduje narracjq i dramaturgiq tego prapremierowego

przedstawienia. Poczqtki eksploatacji spektakl:u zwiqzana sE z jego prezentacjami na scenach

TLiA w Kielcach, Bialostockiego Teatru Lalek oraz siedliska kultury Solniki 44 jak r6wnie1

pierwszymi zaproszerrami na festiwale teatralne.

Uprawianie sztuki teatralnej w formule niezaleLnej niesie ze sob4 ogromne

upr4rwilejowanie w kontekScie planowania i realizacji wlasnych dr6g artystycznych, ale tez jest

obciqzone ustawiczn4 niepewnoSci1 zwiqzanq z brakiem rorwiqzafi systemowych, kt6re

zapewniaLybv teatrom nieinstytucjonalnym mo2liwoSci funkcjonowania w perspektywie dtu2szej

ni| rcalizacja projektu. Pomimo to przybywa grup i jednostek, kt6re wprowadzaj ay w 2ycie

marzenie Eugenio Barby o tealrze przypominaj qcym ptywajqce ogrody, domy zbudowane na

wqtlych wyspach z wodorost6wo. Po kilkunastu latach dryfowania na wyspie, postanowili Smy z

Dagmarq Sowqwybudowa6 na niej dom.

Siedlisko Kulturv - Solniki 44

Sen o posiadaniu wlasnej sceny pojawil siq wiele lat temu i powracat tymwyruhniejszy i
bardziej kusz4cy, im trudniejsza byla sytuacja zwiqzana z poszukiwaniami miejsc do pr6b i
pokaz6w. ZaprzyjaLnione insbrtucje i koproducenci naszych spektakli lagodzili b6le ale nie

likwidowali ich przyczyny. Realizacja maruenia, gl6wnie z powod6w budzetowych, wydawala

siq malo realna, do momentu gdy zainspirowani atmosfer4 Teatru w Stodole, prowadzonego w
Teremiskachptzez Kasiq i Pawla Winiarskich, wpadliSmy na pomysl stworzenia naszego miejsca

poza miastem. Jesieni4 2015 toku, po dlugim okresie poszukiwari, kupili6my oddalone

dwadzie6cia kilomeff6w od Bialegostoku, ulokowane w lesie siedlisko. WyremontowaliSmy i
zaadaptowaliSmy jeden z budynk6w gospodarczych na potrzeby teatralne, wyposazaj4c go w
scenQ, sztankiety, podesty dla widown| aby latem 2016 zainicjowa1 pod adresem Solniki 44

dzialalnoi;t nowego oSrodka. Pierwszym projektem przeprowadzonym przez Siedlisko Kultury

9 E. Barba, Teatr, Samotnoic, Rzemioslo, Bunt,Instytut Kultury Polskiej UW, Warszawa 2003, s. 14.
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byL przeglqd wybranych spektakli z naszego dorobku. W ramach wydarzenia zaprezentowaliSmy

siedem t5rtul6w, co zbieglo siq z jubileuszem siedmiolecia dzialalnoiici Coincidentii.

Zainteresowanie pokazami przeszlo nasze oczekiwania - kahdy z nich odbyl siq przy

nadkomplecie na publicznoSci, zdolnej pomieScid okolo stu widz6w, co w kontekScie lokalizacji

teatru odczytujemy jako du2e powodzenie i dobr4 prognozQ na przyszloS6. Ponadto udalo nam

siq dotychczas przeprowadzil w Solnikach czq56 zajq| warsztatowych w ramach programu

Ins[4utu Teatralnego w Warszawie - Lato w Teatrze +, do kt6rego zostaliSmy zaproszeni jako

partner, oraz zorganizowat finat projektu filmowego, przeprowadzonego przez naszqfundacjq z

wychowankami Domu Dziecka w pobliskim Krasnem. Dzialania owe daj4 tylko czqSciowe

wyobrazenie profilu miejsca, kt6ry bqdziemy budowa( na przestrzeni przysztrych lat. Solniki 44

majqbyl oSrodkiem, kt6rego priorytetow4 dzialalnoSi stanowid bqd4 przedsiqwziqcia teatralne -
zar6wno produkcje i prezentacje spektakli Grupy Coincidentia, jak i zapraszanvch go6ci,

reprezentujqcych niezaleLne teatry z Polski r zagranicy. Ponadto planujemy rozwijanie naszej

dzialalnoSci edukacyjnej, warsztatowej i prospolecznej, kt6ra dotychczas przejawiala siq w
organizacji zajgt o charakterze artystycznym w wybranych podlaskich oSrodkach opiekuri czo -
wychowawczych (poza wsp6Lptacq z Domem Dziecka w Krasnem, w latach wczesniejszych

przeprowadziliSmy piqi edycji warsztat6w z wychowankami podobnej plac6wki w SupraSlu).

Dofinansowanie unijne w ramach programu aktywno6ci lokalnej, jakie udalo nam siq niedawno

pozyskai, umoZliwi organizacjEzajEt z dzie6mi i mlodzie1qz DD w Krasnem w rozbudowanej

formie, r62tych zakresach tematycznych oraz w dtuzszej (dwuletniej) perspektywie czasowej.

Innym obszarem naszych zainteresowari, kt6re bEdziemy wcielai w Zycie, s4 tak zwarLe sesje i
prace w toku - male formy teatralne, muzyazne, performatywne, kt6re rcdzic maj4 siq podczas

inspirowanych przez nas spotkaf artyst6w reprezentuj4cych r6zne dyscypliny sztuki. W roku

2017, dziEki programowi Szenewechsel Fundacji Roberta Boscha, Siedlisko Kultury Solniki 44

stanie siq partnerskq scenQ teatru Lidenfels Westfluegel z niemieckiego Lipska. projekt pod

brtulem Biotopia, kt6rego miejscem rcalizacji bqd4 obie \okalizacje, umoZliwi nam organizacjE

pierwszych sesji, kt6re w dalszej przyszlolci prawdopodobnie stan4 siq przyczynkiem do

nowych produkcji teatralnych. Ponadto planujemy wykorzystanie naturalnych walor6w miejsca

poloZonego w lesie do wkomponowywania w przestrzenie otaczajqce nasz teatr instalacji

plastycznych' Suma wymienionych aktywnoSci daje obraz niezaleLnego o6rodka, kt6rego

dzialalnoic kulturotw6rcza odbywai siq bqdzie na wielu plaszczyznach sztuki i edukacji

afistycznej, ze szczeg6lnym akcentem na najblihszqnam dziedzinq teatru.

Powolanie do 2ycra Siedliska Kultury nie wchodzi w konflikt z chEciqkontynuacji naszej

mobilnej formuly grania spektakli. Chcemy pozostat wierni idei prezentowania naszej

l4



tw6rczoSci narozmaitych scenach. Solniki 44 to miejsce, kt6rego dzialalnoilC bqdzie wzmoaona

w okresie wiosenno - jesiennym (ze wzglqdu na warunki techniczne teatru - nieocieplany

budynek) oraz, niestety, w duzej mierze uzaleLniona od wsparcia finansowego poszczegolnych

zadah. ,,Zimna" czqSi roku, poza intensywne pracg ukierunkowanq na pozyskiwanie funduszy,

w ciqz moLe by 6 okre sem eksploatacj i sp ektakli p o za naszqs iedzib4.

Praca dydaktyczna

Moje aspiracje zwi4zane zptacqdydaktyczn4 staralem siq rozwija6 paralelnie i w Scistym

zwiqzku z opisanym powyLej dorobkiem afistycznym. Niespelna rok po otrzymaniu dyplomu

Akademii Teatralnej zostalem zaproszorry do udziafu w miqdzynarodowym warsztacie w
zakresie niekonwencjonalnych form lalkowych, prowadzonym przez dr Wieslawa Czolpiriskiego

na Wydziale Sztuki Lalkarskiej w Bialymstoku. Asystentura w przedsigwziqciu zaowocowala

kontynuacja mojej wsp6lptacy z bialostockq uczelni4. W roku akademickim 2005 I 2006

odbylem sta? asystencki w zakresie przedmiot6w: emisja glosu i piosenka aktorska

@rowadzonychprzez adiunkta Cezarcgo Szyfmana) oraz gra aktora lalkq(prowadzonychprzez

dr Wieslawa Czohpihskiego), aby po przerwie letniej zaczqt na WSL prace na stanowisku

asystenta. W ramach powierzanych mi na przestrzeni kilku kolejnych lat obowi4zk6w,

poszetzalem moj4 wiedzq i umiejqtnoSci na polu zajqi o charakterze muzyczno - aktorskim, jak

rowniez zbieralem doSwiadczenia dydaktyczne w zakresie przedmiot6w: gra aktora w masce,

praca z mikrofonem, sceny dialogowe oraz interpretacja prozy i wiersza. Korzystajqc z

nadatzajqcej siq okazji, nriqzanej z uczestnictwem w widowisku Poezja i proroctwo.

Wspomnienie o Adamie Miclciewicztt w rezyserii Kazimierza Brauna w Montante Centre,

Buffalo, U.S.A oraz pokazami spektaklu Szopka polska na kilku tamtejszych scenach

impresaryjnych, poprowadzilem jesieni4 2005 roku, jako goScinny wyktadowca w ramach

Exchange Visitor Program Uniwersytetu w Buffalo, cykl zajqi wprowadzajqcych student6w

Wydzialu Teatru i Tahca tejie uczelni w obszar scenicznych dzialah z oLywianqformq.

Nastqpstwem moich zainteresowari technikami rozwoju ekspresji zewnEtrznej aktora i

zwiqzkami dzialaf scenicznych z muzykqu bylo rosn4ce, na przestrzeni kolejnych lat,
zaanga2owanie w pracy zPawlemAignerem, kt6remu asystowalem w scenach dialogowych oraz

przy spektaklu dyplomowymJohan Padan odkrywa Amerykq wg tekstu Dario Fo,

prof. Bohdanem Gfuszczakiem, u kt6rego poszerzalem znajomoSi technik gry w masce oraz

ptof. Cezarym Szyfmanem, z kt6rym nieprzerwanie wsp6lpracowalem w zakresie aktorskiej

interpretacji piosenki. Wiedza i umiejEtnoSci nabyte w ramach wymienionych zajE6 w
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znaczqcym stopniu zbudowaty podstawy mojego warsztatu pedagogicznego i daty mi rnrzqdzia

do podjqcia samodzielny ch dzialah dydaktycznych.

W roku 2011, po obronie rozprary Improwizowana postat sceniczna we wsp6lczesnym

teatrze lalek na przykladzie Salome i innych spektakli Kompanii Doomsday, napisanej pod

kierunkiem dr hab. Wieslawa Czotpiriskiego oraz przedstawieniu dziela w postaci roli Jokanaana

w spektaklu, kt6rego dotyczyla moja rozprawa, uzyskalem stopieri doktora sztuki teatralnej, co

umozliwilo mi kontynuacjq pracy na Wydziale Sztuki Lalkarskiej na stanowisku adiunkta. W
zakresie moich obowi4zk6w znalazlo siE prowadzenie przedmiotu piosenka aktorska. W latach

minionych zrealizowalem juL ze studentami spektakl muzyczny W gtqbokim dole - na podstawie

tw6rczoSci Toma Waitsa, Georgesa Brassensa i zespolu Lao Che. Teraz, kontynuujqc dzialalno11

dydaktyczn4 na tym polu, opracowalem scenariusz skladaj4cy siq z wybranych utwor6w

poetyckich, kt6re zaadaptowalem jako teksty piosenek gatunku grunge, aby finalnie sttnoruy1 z

nich wtaz ze studentami, i przy wsparciu pedagog6w odpowiedzialnych za ich przygotowanie

wokalne - prof. Cezarym Szyfmanem i Piotrem Nazarukiem, program inscenizowanego koncertu

pod tytulem +- LoveHateLove---+.

Od roku 201I obowiqzki nauczyciela akademickiego w Akademii Teatralnej zacz$.em

dzielil z r6wnolegLq prac4 na bialostockim Wydziale Instrumentalno - pedagogicznym

UniwersytettMuzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie, na kt6rym od,2012 roku piastujq

stanowisko adiunkta i kt6ry rok p62niej, po odejSciu z WSL, statr siq gl6wnym miejscem

realizacji moich pedagogicznych aspiracji. PrzypadLo mi tu w udziale opracowanie programu

natczania i prowadzenie zajE6 w zakresie przedmiot6w podstawy gry aktorskiej oraz

opracowanie sceniczne partii operowych na kierunku Wokalistyka. Szeroka paleta Srodk6w

wyranr, jakqwykorzystuje wsp6tczesny teatr operowy, a co za tym idzie potrzeby ksztalcenia

jego adept6w na gnmcie rozmartych stylistyk gry scenicznej, pozwala mi na rozwijanie moich

zainteresowafr pedagogicznych i artystycznych, zwi4zanych z LEczeniem r6znorodnych narzEdzi

ekspresji z dzialaniami osadzonymi w muzyce i koresponduj4cymi z energetykE jej frazy. Stqd

tez opracowany przeze mnie czterosemestralny program podstaw gry aktorskiej zal4ada

fworzenie warunk6w do rozwoju student6w w szerokim zakresie Srodk6w scenicznej

akfywnoSci. Pierwszy semestr pracy w caloSci poSwiqcony jest rozwojowi ekspresji zewnEtrznej,

przy zastosowaniu iwiczeir wyr,viedzionych z dorobku Eugenio Barby, Violi Spolin, Keitha

Johnstone'a, Pawtra Aignera oraz moich autorskich propozycji. Drugi oraz czwarty semestr (w
zalelnolci od mozliwoSci obsadowych, zwiqzanych z malq liczbq student6w i opcjonaln4

realizacjq przedmiotu w lqczonych skladach pierwszego i drugiego roku) sluzy pracy nad

wybranymi scenami prozqw stylistykach realistycznychbayd2 formalnych. W trakcie semestru
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trzeciego zajmujemy siq pracq nad wierszem w trzech formach: sceny, monologu oraz grupowej

etiudy. Jako komponent tzupelniajqcy wprowadzam w rumach programu elementy teatru

ozywionej formy. Kontynuacj4 umiejqtnoSci i wiedzy, nabytych w trakcie dwoch lat zajE6

aktorskich jest opracowanie sceniczne partii operowych. ZajEcia te, zajmujqce dwa ostatnie

semestry programu studi6w pierwszego stopnia oraz trzy pierwsze semestry studi6w

magisterskich, majq na celu stwarzanie warunk6w do rozwoju student6w na gruncie dzialah

aktorskich w zgodzie z realizacjq zadah wokalnych, Wszelka aktyr,vnoSd sceniczna i
wykorzystywane w niej Srodki .vqYra r musze byi tu podporz4dkowane dramaturgii wynikaj4cej

z muzykl W zalelnofici od predyspozycji wokalnych student6w, przedmiot realizowany jest w
formie scen ensemblowych, zadafi zwiqzanych z interpretacj4 aktorsk4 pieSni, arii, recytatyviru.

Pruy sprzyjajacych warunkach obsadowych w ramach zajqd powstaj4 monograftczne programy

kompilowane z utwor6w wybranych autor6w, bqd?teL pelne realizacje dzieN operowych, kt6re

po egzaminie s4 prezentowane publicznie. W ramach mojej pracy dydaktycznej obj4lem opiek4

w zakresie opracowania scenicznego programy:

- Miloit i polityka - skompilowany z wybranych partii operowych G. F. Hiindla, pod

kierownictwem m:uzycznym dr hab. Lilianny Stawarz i wokalnym prof. Cezarego Szyfmana, z

tow arzyszeniem zespolu instrumentalnego UMFC w Bialymstoku

- Muzyczny iwiat Gioacchino Rossini'ego - na podstawie wybranych i opracowanych munlcznie
przez ad, dr Eugeniq Rozlach dziet tytilowego komp ozytora

DoSwiadczenia nabyte w trakcie wymienionych projekt6w pozwolity mi podjq6 siq w
roku 2016 rezyserii spektaklu operowego Cosi fan tutte - Tak czyniq wszltstkie, czyli szkola

kochankiw W. A. Mozarta, nad kt6rym opiekE wokaln4 objqla Olga pasiecznik, za1

kierownictwo mvzyczne pelnil Grzegoru Berniak. Obsadq przedstawienia stanowili studenci

wokalistyki bialostockiego Wydziatu UMFC. Spektakl, po pokazach uczelnianych, byt
prezentowany w ramach Og6lnopolskiej Konferencji Naukowo Artystycznej Opera Mozarta.

Geniusz syntezy sztuk (na kt6rej wyglosilem referat Przestrzenie swobodnego lotu, nawiqzujqcy

do naszej pracy nad dzielem) oraz jako jedno zwydaruefiEuropejskiego Festiwalu Muzycznego

Gloria w Bialymstoku. Mitym zwiehczeniem pracy w roku akademickim 201512016 byla
Nagroda Rektora UniwersytetuMuzycznego Fryderyka Chopina ptzyznana mi za osi4gniqcia

afistyczne, naukowe i dydaktyczne.

Nastqpstwem wspomnianych powyzej pokaz6w Cosi fan tutte bylo zaproszenie mlie
ptzez zatzqd Fundacji pro Anima, organizuj4cej Festiwal Sztuk Dawnych, do wyrezyserowania

kolejnej opery, rym razem autorstwa Niccolo Piccinniego - Il cavaliere per amore. premiera

spektaklu, z udzialem profesjonalnych Spiewak6w i aktor6w (Justyna Wieruszewska - Biniek,
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MaNgorzata Trojanowska, Przemyslaw Borys, Maciej Falkiewicz, Ktzysztof Bitdorf), z

towarzyszeniem Zespotu Muzyki Dawnej Diletto, pod kierownictwem muzycznym Anny

Moniuszko, w mojej rezyserii miala miejsce w Auli Magna Palacu Branickich w Bialymstoku,

jesieni4 2016 roku.

Slori i Kwiat

Zblihajqc siq ku kofrcowi niniejszego referatu, chcialbym powr6ci6 do spektaklu Ston i
Kwiat, aby rozwin46 temat roli, kt6r4 zglaszam jako dzielo we wniosku o przeprowadzenie

postEpowania habilitacyjnego. Z pelnq Swiadomo$ciq wybieram spoSr6d moich doSwiadczefr

afistycznych (umiejscowionych w okresie po uzyskaniu stopnia doktora sztuki i wciqz
bqdqcych w tak zwanym obiegu) pracq adresowane do widza dzieciqcego. Moja decyzjanie jest

zdeterminowana wygod4 zwiqzanq z moLliwoSciami wykazania siq szerok4 eksploatacj4

przedstawienia, dobrymi recenzjami czy teL nagrodami. NiepoliczalnoSd sztuki jest jednym z jej

najcenniejszych aspekt6w w coraz bardziej policzalnym Swiecie, Nie kierujq siq tez motyr,vacj4

udowadnianra, 2e publicznoS6 dzieciqca jest najbardziej wiarygodnym i wymagaj4cym odbiorc4

kt6rego nie da siq oszuka6. Wcale tak nie :uwalam, a wielomilionowe odslony internetowych

filmik6w (w4tpliwych w ka2dym aspekcie jakoSci), przedstawiaj4cych instrukcje montazu

zabawek wyjqtych z czekoladowych jajek, s4 chyba najlepszym poparciem tezy, Le dzieci s4

kolejnq grupq docelow4 podatn4 na manipulacjq. Jako tw6rca, poruszajqcy siq najczqSciej w
obszarze wsp6lczesnego teatru o2ywionej formy, zmvszorry jestem bardzo czqsto walczyc z

nieuzasadnionym w kontek6cie historycznym stereotypem uto2samiajqcym sztukq lalkarsk4 ze

sztukq dla dzieci. Wyb6r dziela adresowanego do widza doroslego, m6glby stai siq pretekstem

do zabrania glosu w tej sprawie, Nie jest jednak moj4intencjqrozwrjanie w tym miejscu tego

tematu. W mojej decyzji kierujq siq wspomnieniem podr62y intelektualnej, emocjonalnej,

estetycznej i warsztatowej, kt6r4 odbytem w hakcie konstruowania roli Slonia (w towarzystwie

wspanialych koleg6w: dramaturga i rezysera Roberta Jarosza, scenografa pavla Hubidki,

kompozytora Piotra Klimka, muzyka Roberta Jurdo, arfysty multimedialnego Krzysztofa

Kiziewicza, aktor6w, lalkarzy Michala Jarmoszuka i Dagmary Soovy oraz - a mo1e przede

wszystkim - ,,obecnego inaczej" autora Briana Pattena), Wieloplaszczyznowol| zadafi, zktorymi
dane mi byto zmierzyt siE w pracy nad rol4 Slonia - zar6wno w obszarze aktorstwa jak i teatru

ozywionej formy oraz zwiqzafie z nimi mo2liwoSci opisu, sA argumentem przewazajqcym w
niniejszym wyborze. IJwaLam,2e istotnym aspektem tworzenia teatru jest nazywanie proces6w,

popruez kt6re fikcja ptzeradza siq w sceniczne 2ycie. Spr6bujmy zatemokreSlii waLnemomenty
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w przebiegu omawianej roli, techniki jej rozwoju oraz sposoby doboru bezpoSrednio z niq
zw iqzany ch Sro dk6w W t azu.

Byl sobie kiedyS slori, nie wiql<szy nii hwiat. Jego mama byla bardzo zaklopotana z

powodu iego rozmiardw, wiqc ulo2yla go na liiciu i spuicila na wodq strumyka. ,,Bogowie

d2ungli zatroszczq siq o niego" - pomyilala. Strumyk zmienil siq w rzekg, a rzelca poplynqla

niedaleko pagdrka, na ktirym mieszkal h,viatlq czytamy w zbrorze prawie bajekPattena. Pracuj4c

nad rol4 ustawicznie odwolywalem siq do traumatycznej podr62y mojego bohatera. W pierwszej

scenie spektaklu widzimy aktorkE, kt6ra z czulo6ciq wklada miniaturowego porcelanowego

slonika do kartonowego pudelka. Za chwilq perspektywa widza zmieni siq - pudelko stanie siE

gigantycznq paczkq" umiejscowion4 w centralnym miejscu sceny. Zajrzymy do niego i
zobaczymy ludzkE postai, kompulsyumie tul4cq pluszowq maskotkq. Wyjdzie ona z zarnkniercia

do dZungli, w kt6rej toczy! siq bqdzie akcja przedstawienia. Jednak w perspektywie tworzenia

konstelacji aktorskich na potrzeby roli, staram siE, aby m6j Slofr pozostal mentalnie uwiqziony w
makabrycznej przesylce i snul wizje barwnego Swiata, kt6re staj4 siq jego jedynym azylem.

Droga dziecka ,,puszczonego na wodq strumyka" to historia trudnego dojrzewania, w kt6rej

dojScie do wymarzonego celu - bycia duLym, ma przywr6ci6 szczqScie, wciqL obecne w
mglistych wspomnieniach (sprzed podr6zy). 6w wewnqfizny pejza2 protagonisty staje siq

uzasadnieniem wszelkich rozwiqzaf scenicznych i uLytych w spektaklu Srodk6w ekspresji

(zar6wno aktorskiej jak i lalkowej, przedmiotowej, muzycznej czy wizualnej).

Fantazje Stronia maj4 sta6 siq realnym Swiatem. Perspektywa protagonisty ma byi
perspektywq widza. Obraz wizji bohaterc zlo2ony jest z wielu element6w, z kt6rymi SciSle

zwiqzana jest konstrukcja roli. Aspekty psychologiczne przekladaj4 siq na cechy zewnetrzne

postaci - introwertywn4 postawE, stlumiony glos, nieporadn4 gestykulacjq et cetera. Dodatkowo

postad dublowana jest porcelanowq figurk4 i pluszow4 maskotkq na kt6r4 przenosimy skupienie

widza w momentach afektowanych zachowah gl6wnego bohatera, czy tezpowracajqcych lqk6w.

Przedmiotowi reprezentanci postaci staj4 siq noSnikiem przyttaczajqcych emocji. I tak na

ptzyktad maskotka, w momencie szczytowej rozpaczy bohatera, rzucona zostaje w bajoro, aby za

chwilE zobrazowat przemokniqte, wyci4gnigte z wody dziecko. Stan wewnqtrznej kondycji

Slonia znajduje swoje odbicie tak2e w multimedialnych, ruchomych winralizacjach

projektowanych na tyln4 czqsd kartonowego pudla, w kt6rym przyszLo odbywai protagoni5cie

swojq podr6z, Sielankowy nastr6j sceny dialogowej pomiqdzy Sloniem a Kwiatem, w kt6rej

10 B. Patten, Slon i kwiat, Prawie - baiki, tlum. Piotr Sommer, Krajowa Agencja Wydawnioza, Warszawa 1982,
s. 8.

19



werbalizuj4 oni swoje najwiEksze marzenia, podsycany jest wizualizacjay wlewanych do wody

kolorowych farb. Moment odebrania bohaterom nadziei na spelnienie Zyczeh, wiqze siq ze

zmianq projekcji w statyczny czarno-biaty obraz, z kt6rym aktorzy nawi4zuj4 kontakt i kt6ry

staje siE impulsem do ich emocjonalnych reakcji. Innym elementem skladowym roli jest

poslugiwanie siq instrumentami zewnEtrznymi w formie o4rwianych przedmiot6w oraz \alek.

Slofi znajduje w kieszeni, zloLonego technik4 origami, papierowego motyla. Poruszaj4c nim i
podktadaj4c mu glos, staje siq odrqbnq postaci4, Motyl prowadzi dialog zar6wno z animuj4cym

go bohaterem, jak i innymi obecnymi na scenie postaciami. Jest to moment, w kt6rym obecnoSd

zywoplanowego Slonia, z calymjego osobowoSciowym, psychologicznymbagaLem,lqczy siEz

form4pozbawion4 wewnqtrznych proces6w, o|ywajqcqpoprzez nadany jej ruch. W tym miejscu

spektaklu opowiadajq nam siq dwie historie jednocze(:nie. Zjednej strony widzimy bawiqc4 siq

kawalkiem papieru ludzkq postai, z drugiej za| Sledzimy obecnoSi nowego bohatera, powstalego

w wyniku tej zabawy.Innym aspektem opisywanej sytuacji jest wewnEtrzna potrzeba Slonia do

wypowiedzi poprzez odrqbnq postac. Ekstrawertyczny motyl, bez zahamowaf wchodzqcy w
relacjq z innymi bohaterami, staje siE obrazem skrywanej czqSci osobowoSci protagonisty, W

finale spektaklu lalka zostaje rozLoiona w kartkq papieru, z kt6rej Slori odczytuje wiadomoSf od

matki, co nadaje uzytemu Srodkowi wrazu dodatkowy, metaforyczny wydzwiEk.

W pr6bach do przedstawienia poslugiwaliSmy siq technikami improwizacji,

zal<ladajqcymi spontanicznq i wynikaj4c4 z dzialania prace nad scenami, kt6rych tematy

zarysowane byty w tekScie scenariusza. Poprzez dynamrcznqmutacjq poszczeg6lnych zdarueh,

kolekcjonowaliSmy material, z kt6rego w kohcowej fazie pracy zostaly wyselekcjonowane

poszczeg6lne zdarzenia sceniczne. CzgS(, z nich znalazLa siq w spektaklu w formie zafiksowanej

partyfiry dzialah (otwartej jednakowo| na zmieniaj4ce siq podteksty, rytmy et cetera), a czE(:c

stanowi improwizowany komponent pokazu. Taka struktura przedstawienia, wynikaj4ca

bezpoSrednio z technik jego przygotowari, sltuarza warunki do pielqgnowania roli w zakresie

dynamiki jej wewnqtrznych proces6w jak r6wniez SwiezoSci zdarueh o charakterze ruchowym.

zewngtrznym.

DzialalnoSi Grupy Coincidentiaodpoczqtku jej istnieniazakladalatworzenie zespolowe,

w kt6rym obecni na scenie artySci, na drodze pr6b (najczqSciej improwizowanych) oraz

intelektualnych mutacji indywidualnych pomysl6w na rozwiqzania sceniczne, wsp6ttworzq

spektakl wraz z pozostalymi realtzatorami. Warunki do swobodnego rozwoju poszczeg6lnych

temat6w i zdarzeh scenicznych, stworzone przez reLysera, zaowocowaly w przypadku produkcji

Slon i Kwiat dynamicznq projekcjq idei literackich na jEvyk teatru. Kahda z os6b

zaangaiowanych w przedsiqwziEcie, miala w tym procesie sw6j udzial. W moim przypadku
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konstelacje psychologiczne postaci stanowily punkt wyjScia w intelektualnych poszukiwaniach,

poza scen4. W trakcie pr6b natomiast staralem siq zawsze dawai prym impulsywnemu,

spontanicznemu dzialaniu, frzykalizacjilt, u kt6rej podstaw le2aty jednakowo2 zdobycze

wcze6niejszych refleksji i fantazjl Dob6r Srodk6w .vqimzu odbywal siE na zasadzie burzliwego

procesu towarryszqcego pr6bom. Wyczerpanie mozliwoSci ekspresji w jednej przeslrzeni rodzilo

potrzebq przeniesienia siq w drug4. Psychologiczny dialog, naznaczony w silny spos6b

zewnerltznymi cechami postaci, w okamgnieniu przechodzll w zdarzenie o charakterze

lalkowym (gdzie procesy wewnEtrzne ustEpowaly miejsca dziaLaniom ruchowym). Mozna by

rzec, 2e moja rola ma charakter hybrydowy - skladajQ siE na ni4 komponenty gry na

instrumencie wewnqtrznym, ludzkim, nierozerwalnie zwiqzanym z cialem i dusz4 aktora, oraz

instrumencie zewnEtrznym, przedmiotowym, w postaci poruszanych lalek i obiekt6w czy

projekcji wizualinsj1cych stan emocjonalny postaci. Z radoilciq stwierdzam, po kilkudziesiqciu

prezentacjach spektaklu na rozmaitych scenach, 2e widzowie wywiqzuj4 siq z zadania Lqczenia

poszczeg6lnych element6w w sp6jnq caloSi. Ich aktywna percepcja sprzyja ka1dorazowo

budowaniu chwilowego dialogu pomiqdzy scene a publiczno (;ciau przeptywowi energii, ulotnemu

momentowi, kt6ry narryamy teatrem.

Na mojej drodze artystycznej i pedagogicznej czqsto dyskutowalem z poglqdem tw6rc6w

v,ryznajqcych osobliwq typologiE dzialah aktorskich, w kt6rej w kontrze do gry psychologicznej

wystEpuje tak zwane aktorstwo formalne. Jestem Swiadomy r6inic w poszczeg6lnych stylach i
tego, 2e determinuj4 one w spos6b oczywisty Srodki ekspresji scenicznej. Nie zgadzam siq
jednak z przelwiadczeniem o istniejacej w tej materii dychotomii. IJwaLam, ze wszelkie

dzialania zy'wego czlowieka na scenie w spos6b niezaprzeczalny naznaazone s4 ,,ruchem
wewnEtrznym", zmieniajqcym siq obrazem duszy, podtekstami et cetera. Nie wszystkie

jednakowoz muszQ zmierzat w kierunku naSladownictwa naturalistycznego Lycia. Dychotomia,

w kontekScie zawattofici pierwiastka psychologicznego, istnieje natomiast w zakresie obszar6w

zwanych aktorstwem i lalkarstwem. Zywy aktor, niezale2nie od jakoSci swych prezentacji,

zawsze uposa2ony bqdzie w |ycie wewnqtrzne a martwa lalka,niezaleznie od kunsztu animatora,

zawsze pozostanie przedmiotem tworzqcym iluzjq Zycia poprzez ruch. Jako tw6rca nie dam siq

przekonal, 2e v'ryb6r jednego z tych obszar6w wyklucza artystyczne poszukiwania w drugim.

lI physicalisation - zob. V Spolin, Improvisationfor the Theater, Third Edition, Northwestern University press,
Evanston, Illinois, s. 16.
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Jako pedagog wierzq zai, ze adepci sztuki teatalnej (w ka2dej jej odmianie) powinni poruszai

siq w mozliwie najszerszej przestrzeni, otwartej na rczmaite narzEdzia WnnJ. Buduj4cym, z

perspektywy tw6rcy zainteresowanego rozmaitymi formami uprawiania teatru, jest istnienie

elementu lqczqcego na scenie w harmonijny spos6b zawody aktora, lalkarua, tancerza, mima,

Spiewaka..., z calqpaletqprzynaleLnych im cech wyrlhniajqcych rcprezentowane dziedziny. Czas

teraLniejszy szanuje prawo odmiennoSci i autonomicznoSci poszczeg6lnych dyscyplin sztuki i
stwarza im wsp6ln4 przestrzeh do prezentowania prawdy. Teatralna coincidentia oppositorum,

zbreilnofit przeciwierishv, tqczenie wody z ogniem jest mozliwe za sprawa trybu tu i teraz, kt6ry

sprzyja zyciu i jego scenicznej afirmacji.
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