Marcin Bikolvski

T\ ł orryć nicznane, nieprzcczuwarre

wstęp

Bez wypelnienia pewnlrh warunków podstawowych [ ...] nie ma mo\ r} ,o artystycznej twór(zoś ci na

sccnie. Pierwsrym wedlug mnie warunkiem, podstawą, od której dopiero zaczyna się ruoż liwoś ć
ańysł ,cznej try, jest pewne pĘez\ ^ ?cięż enie uczucia w jego sceniczny,rn wyrazie- Mówię "perme", bo
wyeliminowanie calkowite uczuć ze sceny, poezji i muryki, podobnie jak pmgramowe odrzutlęnie
ś wiatawidzialnego w rzeź hie i malarstwie, prrrwadzi do zimnej abstrakcji formalnej, pozbawionej

napię kierunkowych i dynamicznych, do zuboż cnia Crystej Formy, a nie dojej większej czystoś ci. W
sferze s7,,tuki w§Zł stko jest z} oż one z dwóch elementów; formy i treś ci- ż edne8o z nich usun4ć nie

moź na. Chodzi o odpowiednią proporcję, a mianońcie

taĘ, aby strons formalna:

bezpoś rednio

< lzialająca konstrukcja, byta raczej iś totną, a treś ć §tanowila tylko pretekst do nadania częś ciom tej

konstrukcji ńększeto fornralnego znaczenia. To wląś nie stosuje się do objawów uczuciowych w grze
aktorckiej, [ ...] Z chwilą kiedy uczrrcia ż yciowe w_ysuną się na plan pierwszy, cala formalna strona

rzeczy ginie

i

staje się tlenr [ .,.] . Celem aktora był oby zuż ,} tko\ ,vanie uczuciowego stanu dla
podkreś I enia znacl€
n ia rł } powiadanycb zdań, a nie bezpoś rednie oddzialywanie prztz
sugestionrrwanie danego uczucia jako tł kiego. [ ,.,] W§zy§tkie

cł §to sercowo-brz uć ho\ ,re tremolanda,

spulny przepony i innyclr otganów nusialyby być wykhtczone. Aktor musi czuć , ż e ma glowę
i na uż yek $ł ojej eńy,stycznej myś lijeden t_v| ko oĘ8n [ ...] . AJe jakż e irudno jest dzisiejsz,enru
"lezki",

aktorowi przezwycięż yć narowy realisĘcznej tresury i z odtwórcy stać się twórą. Je§t to 8laz cięż ki
do odwa| enia, ale wańo uczynić ten wysilek, bo pod glazem tym nroż na znaleź ć dawno zaponlniane
skarby i z tcatru tlmynić sztukę, a nie realistyczny albo syntlroliczny balagan.'

Nie będę pisa} o istocie Czystej Formy. Nie będzie to również strumień wynurzei)
osobistych na temat procesu twórczego, Prł ,rvo| am fakĘv dotyczące moje8o rozwoju
artystylznego, Nie obejdzie się bez wspomnianego poł yż ej gł azu. Ten jednak będzie
występował w domy-ś le, a dla praktyków teatralnych i praĘ,ków innych sztuk (w zależ noś ci

od rodzaju ich praktyki) będzie rozpoznawalny mniej lub bardziej. W centrum moich
zainteTesowań stoi zagadnienie budowania ś wiadomoś ci.

W 2oo2 roku ukończylenr Liceum Plastyczne im. Bernarda Morando

-

klasę ze

specjalizź cją snycerską. Zatem rv naukę rzemiosla teatralnego rł szedlem z lrTaż liryoś ciąi

umiejętnoś ciami należ nymi początkującemu artyś cie sztuk plastycznych. Wprawki z
' s.l, Witkiewicz, czysta Forma w teatze, \ ^ / ydawnictwo Ańystyczne i Filmowe, Warszawa 1977, s, 169-170.

h,,i_

dziedziny rzeź by, ć eramiki, rysunku

i

malarstrł a, a takź e grafiki

i

historii sztuki

przy3otoł ał y mnie do szerszego pojrnowania formy, nie tylko rł ,rozumieniu umiejętnoś ci
strvorzenia danego artefaktu, ale i znaczeń,jakie niesie on swoją fornrą. Aie nie tylko one.

Już jako student I roku Wydzialu Sztuki l.alkarskiej rv Bialymstoku Akademii
'l'eatralnej im. A. Zelł ,erorł icza rt Warszarvie zaprezentowalem swoje pracc na wystał { e

fotografii Wgmrocaą

w Galerii Fotografii Ratusz. Ta dziedzina sztuki b/ a

wtedy

gł órvnlł n obszarent moich zainteresorvań. \ Ą| ystawa ta niejako wieńcą,ł a okres udział u rt,

licznych ogólnopolskich konkursach
Perspeltywa czasu pozwala

mi

i

wystawach fotograficznych

i

plastycznych.

stwierdzić , ż e najcenniejszym wyróż nieniem

w

tej

dziedzinie tly,la nagro< la ł , Konkursie Gdańskiej I ntegracji Europejskiej, która umoż lirvił a
mi uczestnictwo w-Festirł ,alu Kultury i Sztuki Mlodzież orvej Art Conrreclion lv Rotter< lamie.

Ęgiel mlodych twórcórt,i przenikanie

się róż nych dziedzin sztuki zasia§, we mnie rł órrczas

ll,iarę w poszukiwanie wartoś ci dziela powstającego w niestandardo* y sp< lsób
utartymi schematami dzialania

i

-

poza

myś I enia. Ten grunt równolegle posz.erzył y regularne

zajęcia w Teatrze Mł odych (ł , których bralenl udzial w latach 1998-2002) proł adzone
przez Waldemara Zakrzewskiego. Ur,.raż liwicnie na teatr ruchu i pantonrinrę to zaledrł ,ie
kropla w morzu poczynafr artystycznych, jakich doś wiadcrył em jako nastolatek. Spektakle i

lł ,arsztaty rv Oś rodku Teatralnlł n Gardzienice czy obcowanie ze spektaklami Leszka
Mądzika na scenie Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiegtl to przl,Hady zapoznawania się z
kulturą teatralną mlodzież y prowadzonej przez Zakrzelrskiego na gruncie polskim. I stotne

jest to, ż e rł , ramach dział alnoś ciTeatru Mkldych brał em udział lv kilkuletniej ulł nianie
polsko-niemieckiej.

sztuki

-

Wyjazdy poza granice kraju daly mi inny, fascynujący obraz ś wiata

poznawał em go zarół ,no w katedrach Norymbergi i niemieckich ga| eriach sztuki

wspólczesnej, jak i na deskach berlińskich scen, gdzie, o ile pamiętam, mogł em oglądać
dzie} a Piny Bausch, Te zagraniczne inspiracje osclujące na granicy teatru ruchu, sztuk

wizualnych, peńormansu, aktorsl* * a dramaĘcznego i teatru plastycznego był y - jak się

okazalo duż o póź niej

-

pod} oż em

dla nielinearnego czy pozafabularnego

sposobu

budowania w,ypo* ,iedzi scenicarej. Dwukrotnie §ziąlem rórtnieź udział w warsztataclr
mistrzowskich organizorł anych przez TeatT BanialŃa

ł , Bielsku-Bialej,

gdzie mialem

okazję spotkaó się z Jclanem Baixasem < lraz Josefem Kroftą. Moż na pońedzieć , ź e był to

pocątek mojego zetknięcia z lalkarstltem i pierwsze kroki

rv doskonaleniu sztuki animacji

lalką teatralną.

Praca arty§tyczna

i

pedagogiczrra przed uz] rskaniem

§tulu doktora §ztuki

&ó-

W zawód teatralny \ ł / szedł em pł ynnie, bcz w} Taź nej cezury dyktowanej otr4ł naniem

§tuł u magistra cry realizaeją spektaklu w dan} m teatrze. Podstalr,ą blł a przede * srystkim
plaktyka. Muszę wspomnieć o moich dzialaniach ar§lstycznych, które rozpoczął em jeszcze
rł ,okresie studiów Mialy one .sł ój daisry ciąg po ukończeniu Akademii Teatralnej lub
wplynęly na mój dalszy ronł ój

- w

eksploatowaniu spektakli, wspólpracy z niezależ nl,rni

grupami teatralnymi (w §ł n z zagranicy) a takż e pozains§Ąucjonalnym

funkcjonowaniu lv

teatrze. Plaktyka rł tyrn wypadku pociągał a za sobą decyzje dotyczące budoł ,ania wlasne5o

jęryka teatralnego i zaangaż owania na rł ielu plaszeąznach twórczoś ci. Trzeba tu lł ymienić

nazw teatraln;,ch grup niezależ nych: Akcja dzń (rok zaloż enia 2oo3), Kompania
Doomsday (rok zał oź rnia2oo4) i Teatr Malabar Hotel (rok zał oż enia 2oo9). Pierwsza
tr:;,y

został a zał oź onaprzez moich starszych kolepiów ze studiót,. Sukcesy festiwalowe sprawily,

ż c droga twórcza mlo< lych aklrrróu,oraz sposoby pozyskiwania ś rodków na dzialalnoś ó
niezależ nych grup teatralnych staly się dla nich szansą na funkcjonowanie w órvczesncj
polskicj rzeczył l,istoś citeatralnej. Kompania Doomsday poł ,stala pod wpł ywenr tej szansy,,

a Akcja dzrt

został a pł zez tę liczniejszą grupę wchlonięta', Pr} ł n

ł v prowadzeniu

mer} torycznym i artystyczn} rrn rviódł rł ,óuczas Marcin Bartnikowski. Rclzpocząlem z nim

wspólpraę w zoo4 roku, następnie doł ączlem do Kompanii Doomsday. Po rozpadzie
Kompanii lve dwóch stworzyliś my trz,on niezależ nej grupy Tcatr Malabar Hotel, Pod tą
nał §ą t§orąnny do dziś dnia.

W 2oo2 roku rozpocząlem studia na Wydzialc Sztuki lalkarskiej w Bialymstoku,
równocześ nie realizując kierunek aktorski

i

reż yserski, Kreatywnoś ó w moim lvypadku

wiązala się zazwyczaj dodatkowo z projektami i realizacją sconografii i lalek teatralnych, W

ma| ych fonnach teatralnych, pokazach warsztatowych

i w

k< lńcu w, spel,taklach

dyplomolł ych rł ystęporł ,alem zazl* yazaj jedn< rcześ rrie jako reryser, aktor, inscenizator,
scenograf i konstruktor lalek. Bylem również

tł órcą lub

pomy,.slodawcą plakatów Studia

up\ nęł y glównie na nauce, a potem szlifolvaniu precyzji w operowaniu technikami
lalkarskimi,

W 2oo4 roku, kiedy bylern na

lll

roku kierunku aktorskiego, zaprosił em do

wspólprary nad przedstawieniem warsztatowJm w ramach przedmiotu Gra aktora lalką
pod opieĘ pedagogiczną prof. Wiaslawa Czoł pńskiego czł onków Akcji dzrt. Powstał o

MisĘczlne, barbarzgńskie, znudzone wedlug Blaszanego bębenka G. Grassa. Praca
reż ,;serska

i inscenizacljna

przebiegala koleĘrł ,rrie, czeg< r efektem bylo eksploatowanie

spektaklu pod szyldem Akcji dzrt. Nad dramafurgią czuł al Marcin Bartnikowski, wraz z
2

lnformacje te zamieszczam W celu roz.iaś nienia nazewniclwa koprodUcentóW i grup tealru niezależ nego
eksploaiujących W tamlym czasie pż edstawienia z moim udział em lub mojego autorstwa.

b"Ą

nim stwonrył em również scenografię i lalki teatralne.

W 2oo5 roku powstał o przedstawienie rĄ.arsztatowe rł ,ramach przedmiotu Gra
alctora lalką na I I I roku kierunlrr_r aktorskiego pod opieĘ prof. Krzysztofa Raua
m.ąI oź stotne. Byla to mala forma teatralna, do której zrobilem scenografię, lalki oraz
zagrahm

ją solo. Spektakl był z

powodzeniem prezentowany na międrynarodouych

festiualach lalkotlch (w Czechach i w Polsce).

W tym sam} m roku, jeszcze na studiach,
projekcie

Bcbel

r+ ziąlem udzial rv międzlnarodowym

koprodukollanym przez teatry z Charleroi (Bclgia), Wels (Austria) i

biał ostocki wydział Akademii Teatralnej, Premiera odbyla się w aoo6 roku w Belgii i w

Austrii. Szerokie spektrum rozunrienia lalkarst* a oraz odmienne od ór.rczesnej polskiej
rzeczł ł vistoś cirea| ia plodukcji, rł arunków pracy oraz promocji, jakich doś wiadcrył em,
kierował y moje plany

i dzialania

przyszle;io aktora czy też aktorał alkarza (do tcj pory

trudno mi splecyzolĄać , jakiego rodzaju tlvórcą teatralnym jestem)

pozains§,tucjonalnej. Projekt

}v

stronę dział ahoś ci

BaDeI wiązal się z uczestnictu€m

w

licznych

międrynarodowych festiwalach lalkowych, gdzie poznał em twórczoś ć Neńllc'a Trantera,

Michaela Vogla, Franka Soehnlego, Floriana Feisela, I lke Schonbein, duetu Nicole
Mossoux-Patric Bonte czy też Hoichi Okamoto. Zauważ ylem wówczas, ż e mój sposób
mlś lcniao konstruowaniu dzie} a teatralnego z uĄciem lalek - jako aktora

, konstruktora,

- wpisuje się w tendencje w dziedzinie teatru czy też teatru lalek
znacznie szersze niź znane nri dotąd z Polski. Utwierdzilem się takź e we l.nioskach

scenografa i inscenizatora

dotyczący,ch praktyki produkq,jnej

i

k^ restii cstetyki wykony/ yanych lalek czy form. Bez

wąĘienia finanse, a raczej ich brak, dylł tolvaly orre * nioski. ,I ako pornyslodawca i
wykonawca lalek po pienł ,sze dalvalem ż ycie artefaktom, które są w mojej wyobraź ni. Pcl

drugie moglem rvlpróbować §ednocześ nie twolząc je), jakie moż liwoś ciw w} razie
aktorskim i animacfnlł n mogę uzyskać i pod wpł yrrem tych wniosków nanosić sąvbko
poprał ,ki. Omijał em zatem caly sy§tem pracowni, prqiektólt oraz omarĄ,iania uykonania.

§ł n oszczędzalem mnóstwo czasu i pieuiędzy - ode mnie zależ alo, z jak bardzo tanich
materialów uryskać zadolvalający efekt wizualny. Te umieiętnoś ci i wnioski z
Poza

wprowadzania ich w czlł l do dziś wykorzysfuję w pracy scenograficznej, inscenizacy'nej
bądź rv pracy nad lalką, masĘ, rzeź bą teatralną i ich funkcjonorł ,aniem na scenie.

W 2oo5 roku porvstalo takź e przedstalvienie $,arsztatoł € w ramach przedmiotu
Mał a forma teatralna na I lI roku studiów reż yserskich, pod opieĘ pcdagogiczną prof,
Wojciecha Kobrz,yńskiego Glupcg, Został o ono przeniesione na na deski Biał ostockiego
Teatru tź lek, gdzie odbylo się zaledwie kilka prezentacji. Debiutorrał em wówrzas jako

§fóI ca tekstu, scenografii, lalek teatralnych oraz zagrał em postać Gł upca. Spektakl

ż ,k

prezentowany byl w 2006 roku w l€ ThóAtle de la marionnette d Paris w ramach szóstej

edycji biennale Scencs ouveńes
francuskim. Rola

a l'insolite, gdzie

gra| iś my lv jęryku angielskim

w Gfupcach byla moją pierwsą rolą

i

dyplomową na kierunku

aktorskim.

Kolejną rolą dlplomową był Łopachin w

Wiś niowgm sadzź e Ą.

Czechowa w

reż yseńi Olega Ż ugż dy w Teatrze Szkolnym Wydzialu Sztuki I alkarskiej w Bialyrrrstoku. W
tym samym roku obroni} em pracę magistersĘ napisaną pod opieĘ dr. Marka Waszkiela
Teatr ztpielokrotnionego aktora. Asocjacyjny sposób budousania przedstawień

u teatrze

oż yuionĘ formy, i otrąmalem dyplom magistra sztuki w zakresie alł :torstwo teatru lalek,
Następnie

w Bialostockim Teatrze lalek

powstal

Marcina Bartnikoł skiego, z muzyką Anny Świętochowskiej,

Boldonders wedlug

tekstu

w mojej reź ,yserii. Był em takż e

autorem lalek teatralnych. Pracę nad scenografią i inscenizacją dzielił em z autorem tek§tu,

który również rystąpił ze mną w tlm dwuosobowym spektaklu. Przedstawienie stalo się
póź niej częś ciąrepcrtuaru Teatru Ma] abar Hotel. Do dziś zostalo ono zagrane ponad sto
raty. Poza dwudziestoma prezentacjami w Biał ostockim Teatrze l"alek

i dzielviętnastoma

na Fringe Festival w Edynburgu (gdzie gralś my ł , jęryku angielskin), pozostał e odbywaly

się glównie jednorazowo w róż nych miejscach, Daje to pokaź ną sumę prezentacji na
festił ,alach i ł , leatrach goszczących ten spektakl, I ] aldanders prryniósl nam osiemnaś cie
nagr6d,

z czego najważ niejsze to te prryznane na XI I I Ogólnopolskim Konkursic

Wystawienie Polskiej Sztuł i Wspólczesnej:

na

nagroda glówna d] a t* órców spelr:taklu, dla

spektaklu, za murykę dla Anny Świętmhowskiej, ł yróż nienie aktorskie dla Marcina
Bartnikorvskiego oraz nagroda dla najlepszego aktora, którą otrrymalem ja.

W 2oo7 toku ł lreż yserorvalem spektakl l(qscnie wedlug O miloś cii innych
demonąch G.G. Marqueza,

ł , któr} ,m

zagralem rolę Diabla, był em takze autor€
m

scenografii, obiektów i lalek. Spektakl byl współ produkowany przez Akademię Teatralną
im. A. Zelwerowicza

-

Wydzial Sztuki L^ alkarskiej w Bialymstoku, Kompanię Doomsday i

Teatr Muzyczny Roma w Warszawie, przez jeden sezon prezentowano go na §cenie Novej

Teatru Roma. Kąsanie zdobył o kilka nagród na festiwalach w Polsce, b1,lo równicż
poka4vwane za granicą. Na Roma Teatro Festival (zoo8) nominacje aktorskie do nagród

otrrymali Marcin Bartnikowski i Agnieszka Makowska, spektakl był takż e nominowany do
nagrody za najlepszy spcktakl. Ja zostalem wyróż niony glówn} mi nagrodami za reż yserię
oraz glos. I { gsanie uznano za moją pracę dlplomową na kicrunku reź yseria.

Następnie zagralem Heroda w trzeciej wersji spektaklu Sa.lomre ł ,edlug O. Wilde'a

w reż yserii Michaela Vogla. ByI a to koprodukcja Teatru Kompauia Doom.sday i Teatru

Dramatycznego im. A. Węgierki w Bialymstoku, gdzie spektakl był prezentowany przez
dwa sezony. Koproducentem byl rórł .rrież Figurenthcater Wilde&Vogel

-

przez trzy sezony

spektak] pokazywano w Westlluegel w Lipsku. SąI ome grano w kraju

i

za granicą, a

najważ niejszą nagrodą, jaką otrzlmala, byla nagroda g} ówna w Konkursie Now€ S} tuacje
na Festiwalu Teatralnym Malta { zoo7) przyalana Kompanii Doomsday za spektakl.

W zoo7 obronił en rór.rnież pracę magisterską na kierunku reł seńa, napisaną pod

opieĘ dr.

I VI arka \ Ą'aszkiela: Obcy.

Pogranicze lalki i malarshua XX wieku.

W zoo8 roku zostalem uhonorowany nagrodą im. L. Schillera pnryzrlarrą

ptl,e?,

Związek Artystów Scen Polskich za wybitne osiągnięcia rv dziedzinie sztuki lalkarskiej.

i

i

uznania dla mlodej
niczależ nej grupy teatralnej i jój dokonań. Został em zauważ ony jako niezależ ny twórca,
który odznacza się rozpoznawalnym i ciekawy,m języ,kiem wypowiedzi, a takż e

W} rnienione nagrody

realizacje by,ly ś wiadectwem sukcesu

umiejętnoś ciami zaslugując;mi na wyróż nienie.
W tym samym roku zagralem Konstantego Trieplewa w spektaklu

Meroa wedł ug A.

Czechowa w rezyserii Hendrika Mannesa. Spektaki powstal w ramach unł nego programu

SONE

i

jako produkcja polsko-niemiecko-austriacka miał premiery w Warszał ,ie,

BiĄmstoku, Berlinie i Lipsku, W Westfluegel prezentowano

8o przez dll"a sezony.

W tym miejscu nalcż y wspomnieó o współ pracy z niemieckimi reż y§erami i jakoś ci,
która z niej wyplywał a i która zagoś ci} a na stale w moich dalszl,ch dzialaniach scenicznych

-

zarówno jako aktora,

jak

i

reż ysera.

I Michael Vogel, i Hendrik Mannes

opierają

poszukiwania artystyczne na improwizacji. Praca z Mlchaelem Voglem przebiegala zawsze

w ramach improwizacji dotyczącej obcorvania z formą.

obiel$y ready made

w

zetknięciu

z

t^ alka teatralna, maska czy też

aktorem dawaly

rł ,ielo§,godniouych inrprowizacjach podstalł ę

po

do zdarzeń

irrscenizację. Perspek§ł va aktora po takiej pracy poszerzala się

wielogodzinnych lub

sceniczny,ch
r.l

i

budolvaly

ś wiadomoś ćkoniecznoś ci

zaMucenia wszelkich przyzwczajeń i przekonań dotyczących pracy aktora i animatora na
scenie. Stosowanie efektu obcoś ci oraz srybkie przechodzenie z pelnego zaangaż owania

alt tł órczy do

dystansu daly podwalinę

do nielinearnego budowania

wewnętrznego i do postawy bliź §zej muzykolł ,i lub narratorowi

-

ł,

monologu

postaci, której zadaniem

jest przeprowadzenie widza przez dany utwór lub jego zaprezentowanie, a nie, jak
teore§,cznie wymaga scena teatralna, pelnc utoż samienie się z opoł ,iadaną historią | ub

emocjami postaci scenicznych.

W takim rodzaju pracy wsz} §tkie

scenicznego traldo\ ivarre są na równi
lub

lalĘ

-

komponenĘv dzieł a

a zatem tckst, dział ania aktorskie,

&iał ania z formą

są poszerzone o sferę nuryczną, rylmic:zną, frzyczną i lv toku dlugich improwizacji
b

iu

z chaotycznego pocątkowo poszukiwania klaruje się konstrukcja dzieł a, jego znacz,enie

i

ostateczny &yraz. O niejscu danych skladników drogą weryfikacji podczas prób ocz} ,wiś cie
decl,duje reż yser lub inscenizator, lecz proces poszukiwania nie zamyka się na premierze.

W każ dej chrł ili dana scerra nroż e ulec zmianie lub zostać zagrana z zastosowaniem innych

ś rodków - na przykł ad od tylu lub dialog moż e zostać zastąpiony pańią ś piewaną,a
dzialanie alitorskie poszerzone o ekspresyjne dzialania z maską z pogranicza teatru ruchu
lub tańca. Nie muszę dodawać , ż e brirnie udzialu w tego rodzaju poszukiwaniach wymaga

od allora pelnego zaangaż ort,ania, czujnoś ci i gotorvoś ci w podejmoł ,aniu prób zmiany
ś rodków wlpowiedzi i jednoczesncgo panowania nad przebiegiem cał oś ci- aktor musi
nric,ć ś wiadomoś ó,w którym mrrmencie dzieł a się znajduje

i jeś lizmienia

ś rodki

lł ypowiedzi, musi rł ,iedzieó, jakie zadanie ma do zrealizowania, taĘ by nie dzjalać

rł ,

odenł aniu od zaloż eń wlporviedzi reż ,yserskiej. W teatralnyclr realizacjach Vogla pr;ł n
wiedzie szeroko rozumiana forma

- centralną

poz} ,cję

Ąmuje ś ł ,iatmaterii oż yrrionej.

Natomiast u Hendrika Mannesa dhrgie improwizacje ł ,ysuwają na plan pierwsry
aktora, klć lry ,,traktujc" dzieł o literackie - gra z nim, podważ a je lub ukazuje widzorn jego
pojemnoś ć . Prowadzi to do obcowania

z kondl,cją ludzĘ objawiającą się w realizacji

danego dzieł a, Mannes traktuje tekst i aktora jako podstav"ę. Formę czy artefakt, muzykę

oraz inne elemenĘ- nlpowiedzi traktuje jako dopelnienie podstaw1,, lecz podczas
inlprowizacji ta zasada noż c ulec znrianie i tekst nroż e zostać zastąpiony prrykladowo
niemlł n dział aniem z lalką. Mannes jednak nie potrzebuje akcentou,ania autrrnomii
materii oż yrł ,ionej. Wszelka forma jest przez niego rozumiana jako figura. 2latcm animacja
nie jest

wjcgo widzeniu jakoś cią najważ niejszą. Aktor w zestawieniu z nieruchomą masĘ

lub fizycznie zmagający się z bezwł adną | alĘ jest dla niego bardziej wymowny niż
peńekcyjnie rł lanimolrana forma dająca pozór Ęcia. Mimetycznoś ć usĘpuje miejsca
uł omnoś cii niedoskonał oś ciftlrmy i abstrakcyjncmu dzialaniu z nią. W pracy z obydwoma

reĄserami prrypadek na próbach jest rzeczą kluczową zarówno od strony u?rsztatu
aktorskicgo, jak i znaczenia przez rvkomponowanie go w struktulę scen.

Kolejnym spektaklem, rv jakim ł -ziąletn udzial, byly §kraroln wedł ug Otella W.
Shakespeare'a

w

reż yserii Marcina Bartnikowskiego,

Odpowiadał enr również za scenogralię, kostiumy

i lalki

w

których zagralem Otella.

teatralne. By} a to koprodukcja

Kompanii Doomsday i Centralnego Basenu ArĘstycznegtr w Warszawie. Spektakl otrzymał
gł ówne nagrody na Międąnarodowlł n Festiwalu Teatru La| ek i Animacji Filmoł ,ej dla
Doroslych

Sqsież i

lclka

7'eż Czł owiek w Warszawie oraz Międzynarodowym

Festiwalu Teatralnym

w Lublinie.

Marcin Bartnikorł ski, peł niący róu,nież rolę dramaturga, < rparl spektakl

na
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klasycznym tlumaczeniu sztuki Shakespeale'a autorstrva ,I ózefa Paszkr.lrvskiego

samym

pierwszeństł ,o rytmicznoś ci i

dal

frazie wiersza, który

i

tym

podporriadał

zdyscyplinowanie ś rodkólv scenicznych. Reż yscr postanowil również , ż e praca nad rolą
będzie polegał a na napisaniu przez kaź dego z aktorów monoĘu wewnętrznego danej
postaci. Monolog ów mógl zawierać linearnie bądź abstrakcyjnie zapisany trop tlumacący

postępowanie danogo bclhatera z Otella, Opracowlrł anie tegoź monologu wiązał o się z

wymyś leniem i dostosowanieln do zadań scenicznych kodu ruchort,egrr

-

fornralnego

slgnał u odpowiadającego danej postaci. Ponielł aż tr< rperrr do pracy nad caloś cią był y
namiętnoś ci i ich nadmiar, powstał a galeńa postaci, z której każ da w trakcie speł laklu
nagle wybuchał a, wydawaloby się, abstrakcyjnym dzialaniem polączonym z emociona] n} m

i

sformalizorł anlnr potokiem strumienia ś wiadomoś cirv formie lrspół czesnego jęryka

opartego o skrót rnyś lorry bądź drastycznoś ć skojarzeń. Polączenie klasyki przetkanej
pęknięciami wspólczesnoś ci i wz,bogacone o uĄ,cie masek/ glów przyniosł o ciekalve wnioski
dotyczące praty aktora i jego clastycznoś ci w zmianie stylów gry dyktoł ,auych scnsem

a

wypowiedzi,

takź e konstruowania dziela od strony inscenizaql'nej, reż yserskiej

i

dramaturgicznej,

W tyn

samynr roku ł yreź ,y,ser< rwalemna Wydziale Sztuki lalkarskĘ w

Biał ymstoku spektakl dyplomorvy studentów kierunku aktorskiego, Byla to realizacja O

mój tato bź edny tato, mama poulxilc Ctę ro sząfie na ś mź eró,a mnie się
seł ce kraje na ć uietó A. Kopita. Wątkami najbardziej istotn} mi ł , pracv ze studentami
był y wówczas: stosoł anie c} tatu w budowaniu roli, dystans

i

wchodzenie w nią oraz

poszerzenie roli o obecnoś ć ś rodków teatru lalek czy też teatru oż ywionej materii.

Jak już wspomniał em, w zoo9 roku nastąpił rozł am Kompanii Doonrsday i wraz z

Marcinem Bartnikowskim stw< lrry} enr trzon niezależ nej grupy Teatr Malabar Hotel.

Kolejną premierą

- juź

pod nowym sryldem

-

był a Alicja?

z

tekstem Marcina

Bańnikowskiego w mojej reż yserii, scenografii i z lalkami mojego autorstwa, gralem takż e
w spektaklu rolę Bliź niaka. .A/ r'c7ę? prezentowano na kilku festił alach, gdzie zdobył a wiele
nagród, z których najrvaż niejsze był o Grand Prix dla §vórców

na Ogólnopo| skim Festiwalu

Teatraln)m lv Poznaniu Kon-Teksty (2ol1).

Alięja? stanońł a efekt podjętej przez nas pracy

improwizacyjnej, która w

porównaniu do poprzcdnich nasrych realizacji byla bardziej rozwinięta. Fabula, zdarzenia

sceniczne

i

tekst, który został spisany

i

uzupeł niony przez Marcina Bańnikowskiego,

To pisanie na scenie opieralo sĘ na trawestacji
Aticji w Krainie Cząrów. Powstala opowieś ć o niespelnionej aktorce,

powstaĘ cał kowicie na scenie.
Cartlllowskiej

borykającej się z prz.lpisanlT n jej stereotlpem lolity, Co prawda groteska odegrala z§aczącą

8
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rolę

}v

§m spektaklu, aczkolwiek humor

byl jedynie

pŃrednim * 1,raż eniem doś ómrocznej

ł ,izji konstrukcji i deformowania osobowoś ci. Ta wariacja na temat byla przede wszystkim
graniem ze znaczeniami

i wątkami zawaĄmi w Alicji

u

Krainie Czaróu i dala obraz

sytuacji unragania się ze sł aboś ciami,przeszloś cią,popadania w absurd graniczący z
szaleństwem

i

wa] ki

o blt rł , bezkompromisowym

ś wieciezawodu teatralnego.

Zastosowanie form i lalek odrealnia} o ten stan rzeczy i potęgowalo go. Spektakl otrzymal
kilka nagród, w tym Grand Prix Poznańskich Kon-Tekstów.

W 2oro roku powstala Mątka S.I . Witkieu,icza w reż yserii Hendrika Mannesa
sygnowana nazwą Teatr Malatlar Hotel. Przedstawienie by} o koprodukcją polskoniemiecką i

tnia} < r

prcI rriery w Warszawie, Biał ymstoku i Lipsku. Zagralem w nim kilka ról,

a ponieważ na scenio byla zaledł v,ie trójka alł torólv, moż na uznać je za rół vnorzędnie
glóriryre. Stworzył em takż e

artefaĘ,i lalki teatralne. Praca nad spelctaklem

tryla dalszlł n

ciągiem kreacji drogą improwizacji. Ciekawe umioski prz} Tlosily wytyczne reż ysera. Po
pierrł sze, taż niejsze by} o odnoszenie się do dziel Strindberga

i

lbsena jako inspiracji

aktorskiej, Ptr drugie, duź e znaczenie miał a próba zrozunrienia zastosowania dlugich
nrono| ogół ,

-

graniczących z belktrtem, jak się nam wół czas rł l,dalrulo. Z perspeĘrł y

cza§u mogę to okreś lićjak< l zbliż anie twórców do inspiracji kierujących autorcm tekstu

oraz próĘ zrcrzumienia

i

oddania charakteru < lzieł a literackiego. Tetl drugi aspekt

wymuszał poloż cnie akcentu na nieatrakcyjnoś ć dział ań scelricznych i akceptację bardzcl
dł ugiego trwania niektórych scen. Ten rodzaj prób kreacji w niewygodnlrh dla aktora

okolicznoś ciach, ł rymagających koncentracji

i

panorvania nad r,| rarsztatem

w

czasie

ł ,chodzenia i rł ychodzenia z roli b14 bez wąĘienia bezcenny,rn doś wiadczenicn. Podobnie

konfrontowanie spcktaklu

z

publicznoś cią, która nie zaw§ze,

a

moż e nawet rzadko,

rozumiala, co zawarl lĄI itkacy rv dramacie. Jak się okazał o, Mannes byl ciekaw, jak

ł ,idzowie zareagują na dluż yzny, brak ktarownoś ci scen

w

warstwie

pr2ry,cryno\ ł ,o-

skutkowej i iclr alinearnoś ć , a takź e na tok rozumowania witkacotskich bohaterów, absurd

i ś miesznoś óich postępowania, .} ak moż na by} o wlł vnioskować z uwag reż yserskich, widz
nie prrychodzil na ten spektak| , by naciesz_vć się ,,ł adnie podaną fabulą". Myś lę,ź e byla to
plóba stworzenia ł , rvarunkach scenicznych stanu, rv którym widz programowo §ak chcial
Witkicwicz) doś wiadcza ,,dziwnoś ci istnienia" i ,wieloś ci w jednoś ci".

W 2ol1 roku w Teatrze Baj rv Warszawie odbyla się premicra Ar§z€
arilcu

wedlug

teksfu Marcina Bartnikowskiego, który wlrreż ysercrwał em. Scenografia, plakat, kostiunry i

lalki był y również mojego autorst$?. Podobnic jak w przypadku pracy nad Aticjq?, tekst
powstalrał na scenie podczas improwizacji, dla

któĘ punkt llfś ciastanorł ,ił Arszenik i

stąre koronki J. Kesselringa. Uzupelnil go i spisal Marcin Bańnikoł ski. Ciekawe jest to, ż e

óL

- zwrócila się do nas, abyś my w ins§tucji
o dlugiej powojennej tradycji tworzenia widowisk dla dzieci z uiryciem teatnl lalek,
stworzyli lalkowy spektakl dla dorosł ych, Wykorzystując wraż liwoś ćczlonków Teatru
Malabar Hotel i interesujące nas sposoby pracy, stworzył em trawestację czarnej komedii
ówczesny dyrektor Teatru Baj

-

Ewa Piotrowska

graną ptzez dwie aktorki z uż yciem mimetycznie traktowanych lalek ludzkiej wielkoś ci.

Kolejny rok przyniósł aż tny realizaĄe teatralne, z których kaź da powstawał a w

innych warunkach. Pierwszą był a koprodukcja Teatru Malabar Hotel
Wilde&Vogel z Lipska, której efektem stalo się

i

Figurentheater

Gł oś niĘ!w reż yseńi Michaela

Vogla,

inspirowane ś trasntie gloś nioniesamou:icie blbko J. Safrana Foera, z wykorzystaniem
fragmentów dramatów W. Shakespeare'a: Burzy w oryginale i Hąmleta w tltrmaczeniu J.
Paszkowskiego. Do tego dwttosobowego spektaklu wykonał em lalki

i obok

dramaturga

Marcina Bartnikowskiego zagralem równorzędną pierwszoplanową rolę. Po raz kolejny w
drodze improwizacji zwróconej w stronę warstwy inscenizacyjnej

i

muzycznej (również w

traktowaniu tekstu) powstal spektakl skł adający się z pozornie nieł ącących się ze sobą
wlpowiedzi. Środki wlpowiedzi, takie jak projekcje mtI ltimedialne, fragmenty tekstów,
pvyrł oly,rł anie sytrracji, uż ycie bezpoś rednie i poś rednieform - od animacji lalki do uż ycia

jej jak przedmiotu, piosenki, mieszanie gry aktorskiej z dział aniem animacyjnym

-

w

końcowej fazie spektaklu unaocznialy wspólny refren, Bylo to teatralne wydanie strzępów

pamięci z perspektywy dziewięcioletniego chlopca. Caloś ćdotyczył a utraty ojca przez
gł ównego bohatera podczas wydarzeń z

tl

wrześ nia zoor roku w World Trade Center.

Próba oddania tego, co i w jaki sposób dzieje się w glowie dziecka w tak trudnej i bolesnej
sytuacji, zostala rozpisana na clwugI os aktorski, lalki, rzutnik i komputer. Po raz kolejny

obszar poszukiwań aktorsko-inscenizaryjnych dotyczyl obrazu osobowoś ci bohatera.
Perspektywa dziecka i jego traumy pozwalał a znaleź ć przestrzeń do uż ycia lalek w postaci

inspiracji zabawkami, przedmiotami codziennego uĄtku, które był y sosowane w celu
uzyskania metafory, ale

i

nieaktorskich ś rodków wyrazu. Wycinki

z

gazet, pocztówki,

ubrania, gad,ź ety do zabauy, lecz również lalki teatralne czy maski obok ruchu, tańca i
kreowania obrazu był y na równi traktowane jako komponenty lub partnerzy aktorskiej

rypowiedzi teatralnej, Te puzzle scenicznych zdaneń i wątków ł ączyly się w końcówce
spektaklu. Z pozornie chaotycznej wypowiedzi krystalizowala się opowieś ć o pamięci i
próbie poradzenia sobie z doś wiadczeniem osobistej tragedii. Dystans w podejmowaniu
tematu ś mierci,pozór niewa,ź noś cizdaneń scenicznych
odgrywanie, wchodzenie
konsekwencji

i

i

ich afabularnoś ć (ich jawne

porzucanie roli, przechodzenie plynne

w

narrację

w budowaniu danego charaktenr) oddawał y w bardzo duż ym

i

brak

stopniu

charakter &iela, które stanowilo inspirację dla spektaklu. Był a to próba oddania na scenie
10
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porł { eś ciprzesyconej czarn} m humorem i ł yzb} tej sen§mentalnej

nu§.

w Polsce i za

Spektakl prezentowano rv Lipsku oraz na festiwalach

granicą.

Zostalś my docenieni na festiwalu Lalka też Czł owiek rł ,zotz roku w Warszawie, gdzie
zdobyliś my międry innymi Grand Prix } 'estiwalu. Wańo podkreś lić ,ż e za Gloś niej! Ęliś

my

nominowani do Nagrody Fringe na Fringe Festival w Edynburgu, gdzie zagraliś my go
trzynaś cierazy wjęzył u angielskim (rok zor3).

ł ,zorz roklt

Drugą produkcją teatralną

b1,| a koprodukcja

Teatru Malabar Hotel,

Akademii Teatralnej im, A. Zelrrcrou,icza Wldział u Sztuki lalkarskiej w Biał ymstoku,
Teatru Polskiego w Warszawie

i

Państwowej Wyż szej Szkrlł y Teatralnej w Krakowie.

Spektakl Spranoa Dąntona. Samougtoź ad wedł ug Sprorł y Dantont oraz Listólu
Stanisł aw1, Prrybyszewskiej wyreż yserowala Magdalena Mik] asz,
odpowiadal Marcin Bańnikolrski. Sprurla l)antona zostala
perspektywy Prrybyszewskiej

za

dramaturgię

w spektaklu

w trakcie pracy nad tekstem dramatu

ukar,ana z

(| 'ego czwańej

redakcji). Na scenie znajdowala się zatem Przybysz,ewska mówiąca fragmcntami Zistóru
oraz ś niat jej w1,obraź ni - sceny aktorskie z uż yciem lalek oddające mcrc ś ńatarewolucji
kreowanego dramatu, Spcktakl poruszal wątJ< i niszczycielskiej i pięknej jednocześ nie sily
wybitnej jedno§tki oraz bezkr-lmpronrisowoś ci wyznawanl,ch idealów i
stając} ryni na tej drodze. Praca nad spcktaklem

lalki

ze slaboś ciami

przebĘala rórł nolcgle na dwa sposoby.

Piorwszym i najważ niejszym byla praca nad scenami dialogowymi bohaterów dramatrr rrraz
monologami Przyb;,szewskiej, drugim zaś improrł .izacje z uż yciem lalek sluż ące inscenizacji

- jak na przyklad improwizowana w duż ym stopniu §cena wybuchu rewolucji, pochodu
poś więcenia i chaosu zakończonego zasypaniem sceny zgilotynowanymi częś ciamicial i
innymi < lbiektami, Akcent poloż ony na relacjc bohaterów, pracę nad ich dąż eniami i
konsek* encjami postępowania wynikał z lvarsztatu Magdaleny Miklasz. Wańo zaznaczyó,
ź e p< r ukończeniu Wydział u Sztuki

lalkarskiej Akademii Teatralnej na kierunku aktorskim,

Wlszej Szkole Teatralnej w Krakowie na
kierunku reź ryseria. Zatem pracowaliś my z kimś , kto rozumiał i docenial uż ycie lalł i w

ukończyla ona talcź e studia w Państwowej

teatrze, ] ecz w,aż niejsze był o dlań stł orzenie pe} nokrrł istych postaci scenicznych. I alki
zatem mialy towarrysryć aktorom w danyclr scenach, nĘako multiplikując bohaterów

podkreś lająctragikomiczną sytuację, w

glowy

i

któĘ

i

się znaleź li. Tropem byly zgilotynowane

blade, trupie twarze. Zilustrowanie powiedzenia, ź e,,rewolucja poż era wł asne

dzieci" rół nalo byt aktora
traktowane.

i

lalki

-

jedno

i

drugie medium bylo finalnie tak samo

W wyobraź ni Przybysz,ewskiej w

ostatniej sccnie oba końcryly jako

bezuż yteczne ś miecina krwawym pob< ljo* isku. Był to obraz katastrofy, gdzie pejzaż ś wiata

scenicznego opierał

się na zatarciu granicy między

bezw} adnoś cią cial ż yrł ycha
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polzuconyn maskami, sztuczn} ł ni krlńczyrranri i innymi artefaktami i gdzie brak był o
peunoś ci, co iryle, a co już jest marMc. Był enr autorem lalek do tego spektaklu i gralem

podł ójną gł ówną rolę męską

-

Dantona i Robespierre'a. Pracę nad sceną spotkania ry,ch

drvóch postaci odegraną przeze mnie za pomocą animolvanej maski/ gloqy'twarzy
wspominam jako jedno z trudniejszych zadań aktorskich, jakie do tej pory otrrynrał em od
reż ysera. Spektakl ciesryI się duż } m zainteresorganiem i zostal zauważ ony przez krytykę,

Na XI X Toruńskim Międąrrrarodowpn Festiwalu Teatrół , talek ,,Spotkania" otrrymalem
nagrodę

glół ną

za najlepszą rolę męską.

W §m sam} m roku Marcin Bartnikowski pod sz,yldem Teatru Malabar Hotel
rł lł eź ryserowalWesele S. \ Ą'yspiańskiego z fragmentami Acropolis i Wyzwolenia S.
Wyspiańskiego, listu Rydla do orzeszkowej oraz tek§tu F. Czyż a Cru.lartg akt ,,Wesela". Y,ł

spektaklu zagralem role Pana Mbdcgo

i

Czepca, b1,lem również autorem obielttół ,

scenograficznych.
Podrńnie jak we wczś niejsrych rcalizacjach oparĘch na tekstach klasl,cznych, rytm

wiersza dyktowal sposób irrscenizacji oraz ruch aktorów, a fraza ł ydobywanie sensów.
Pienvsza częś ćspektaklu skonstruclrł ,ana byla zgodnie z zasadą szopki krakowskiej

-

na

wejś ciach i zejś ciach ze sceny. Motor napędzający stanowila zabawa weselna, a rytm oberka

declowal o rodzaju ruchu podczas gry. W drrrgĘ częś ci- gdy pojawiają się rvidma reż yser zastosował podobny jak w Skrcrolcoch zabieg. Prańe każ dy z aktorć .lw lqóierał
tekst lub postać danego rł ,idma i na tej podstańe budowal dialog z wlasnym sumieniem.
Odbywalo się to na zasadzie rnonologów lub dialogów z samytn v> bą, a pł rruszanc terrraty
podejmował y krvestie chcirvoś ci, malostkol1,oś ci i braku honoru, o jakich podczas zabauy
weselnej nikt z biesiadników porwanych upojną atmosferą rvieczoru nie pamiętał . Funkcję

medium, które torrarąszfo altorou,i oprócz tektu
wprawiający aktora w ruch lub będący jego pańnerem

i
-

ruchu, przejnrowal obielt,
końska uzda, wł os1,, sznur,

* stąź ki weselnc, zabawka-bączek bądź ł ,iadro z piachem. Zestawienie aktor-obielł t shrź ,ylo
ukazaniu mialkoś cidzialań danego bohatera w próbic wyz,Tł ,olenia się spod lrplywu fatum

- widma. Ten pijacki wid

zarvierał się rv inscenizacyjnej k] amrze, która by,ł a konselavencją

clberka z pierwszej częś ci.Grupa altorów ał arta cieleś nie - jeden obok drugiego

-

z

gł owanri manekinów, wkraczala rytmem oberka na scenę, przewijala się przez nią i
pozostawiał a na ś rodku za każ dym razem iedną postać , która po zniknięciu tlumu
rozpoczynał a rozmowę z widmem. Mnogoś ć postaci, dąż eń i dzialań z piemszej, radosnej
częś ci,ustępowala masowej zbieraninie ujawnĘących §ię wyrzutów sumienia i grzechów
polskich. Trzecia częś ćbyla powrotem do rodzajort,ego traktowania scen z Wesela i dawafa
miejsce sclrylkorvoś ci, 1rlóę pointowala z,biorowa scena pędu i widzenia Werny,hory. Ta
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t,k

scena byla grana z udział em manekinów z drugiej częś ci i podobnie jak u Wyspiafrskiego

oscylował a międry nadzieją, zwątpieniem

a planiem o

da] sze losy Polaków jako

zbiorowoś ci.

W zor3 roku Teatr Malabar Hotel w koprodukcji z Teatrem Ochoty w Warszarł ,ie
prrygotor,lrał premierę spektaklu Bo.con. Byl to mój monodram, którego tekst zawierał

fragmenty Titusa Andronicusa W, Shakespeare'a, Sweeneya Agonbtes'a i Ziemi jalowej

T.S. Eliota, wywiadów Dawida Sylwestra z Francisem Baconem oraz tek§tów wlasnych.
Reż yserem, dramaturgiem i rł spóltwórą scenografii był Marcin Bańnikowski. Zagralem

solową rolę malarza Francisa Bacona, wspóltworzył em scenografię oraz wykonalem lalki.

jak w poprzednich realizacjach, spelł lakl zostal skonstruo} vany na zasadzie

Podobnie

improrvizacji, poprzedzonej studiowaniem ż yciorysu, twórczoś ci oraz zachoł ania Bacona.
T} ch wsrystkich informacji, oprócz albunrów z dzieł ami malarza, dostarcrył y nagrania i

ryrł iady

z

o braku mił oś ci,samotnoś ci, niezrozumieniu,
nią oraz o utracie bliskiej osoby i bezsensownoś ci

artystą. Powstal spe} rtakl

przeczuciu ś miercii lęku przed

zagluszania bólu, lv§zł ,stko to zo§tał o zawarte w sytuacji obserrvowania ańysty w pracowni

-

rozdartego między

przekonaniami
któr_rł ni

i

nręĘ twórczą a rozliczanienl się z

przeszloś cią, swoimi

postępowaniem. Dystans budowanej postaci podkreś lał oto, ż e teksty,

się wyporł ,iadał em, był y glównie fragmentami klasycznyclt utworów

-

za ich

poś rednictrvem postać Bacona oddawał a swój stan lub anaklgię do danej sytuacji z zycia.
Prz} toczenia i porórł nania by,Ę ś ciś | ezwiązane z budowaniem monologu wewnętrzncgo

i lalki -

i

-

uzupelnialy ten rodzaj

sporł ,iedzi artysty, potęgując zarół no grote.§kę calego zdarzenia,

mroczną stronę

dramaturgii. Przestrzeń
zawartą

rv

inspirowane dzielami Bacona

jał i

podejm< lwanl,ch tematach. Bezpoś rednie i poś re< lnie zwracanie

się

do

publicznoś ci podkreś lalo dialog, do którego Bacon zapraszal lub prowokowal audytorium.

Owa bezpoś rednioś ćw traktowaniu publicznoś ci miala sł uź yćprolł adzeniu widza w
ś wieciekompilacji klasyki, mówienia metaforą

lq,nikającym
klasy,czny,ch

z

tematu

i

i

l,aaczeń rt, strumieniu ś wiadomoś ci

problemu postaci malarza. Fuzja formy

i

treś ci tekstótf

i nadawarrie jej nowego znaczerria mrrgly być przekazane jedynie dzięki postaci

Bacona, jego uwadze skierowanej

na oglądających, ś wiadomoś ciich obecnoś ci i

dialogowaniu z nimi.
Spektakl byl prezentowany na kilku festirvalach teatralnych w kraju.Prezerrtacja na
28. Toruńskich Spotkaniach Teatrów Jednego Aktora prryniosla mi rł yróź nienie aktorskie

(zol3), a Podczas Opolskiego Festiwalu Teatru lalek ( zor5) otrzymał em za rolę w8oconł e
nagrodę gł ówną festiwalu.

Podsumorł rrjąc okres zoo5-zol3, chcialblł n zwróció urł agę na kilka spraw, lr:tóre
,l3

ę"r^

stlrnulował y mój r< lzwój artystyczny. Pierwszą był a analiza tenratół ,i fornry, która zeń
ł tlnika} a. Wiązał o się to z róź norodnoś ciąsty| isĘczną rlpisyrł anych speldakli, gdzie ś rodki

teatru aktorskiego

i

lalkolvego został y poglębione

o

dzialania plastyczne, fizyczle i

muzyczne. Ten nowy rodzaj interpretowania klasyki lub pisania na scenie objawial się

międry innymi w poszukiwaniach w obrębie rytmizacji czy też tw< rrzeniu na bież ąco form

lalkowych

i miał

duź y wplyw na wars§ł ę inscenizaryjną. Órv rodzaj sRadowcj częś ci
proce§u twórczego uciąŹ jest rrbecny w mojej dzialalnoŚci. Nic jest on najwaŹniejszy, ale

bardzo pomocny. Kolejny istotny aspekt prary wiązal się z zaangaż orvaniem aktora rve
lvsrystkie etapy pow§tawaDia dziela (od produkcji do promocji), co skutkowalo pĘnną

wlmianą obolriązków w profesjonalnyn zespole nieins5Ąucjonalnym oraz większym
zaangaż owaniem i poszerzanienr ś ł ,iadomoś ci
dotyczącej wszystkich konrponentólv
widowiska. Rół nież ten aspekt mojej pracy nie wygasł do dziś . I ostatnia kwestia - moje
umiejętnoś ci rodzily się lub rozńjaly w specyficznych warunkach. Profesjonalna praca
pozainstytucjonalna wiązał a się z brakiem miejsca przeznaczonego na próby lub produkcję

a takż e z ograniczonlł ni, minimalnymi lub zerowymi ś rodkami na proclukcję. Spektakle,
które powstawaly, mia} y szansę istnicć tylko dzięki funkcjonowaniu na festirł ,alach. Stąd
fakt, ż e byliś my i jesteś my zapraszani na festił ale pozostanie dla nas istotny, Nie nroż na

ukr} Mć , ż e nierzadko byl to

i jest

jedyny sposób

na

przetrwaDie zespoló} r,

nieinsĘtucjonalnych, które jak< l organizacje pozarządowe są dyskryarinowane przez
państwo, Sposób finanso* ania kultury jest zawsze (w ot$-artyclr konkursach ofeń)
korzrystny dla teatrów ins§ł ucjonalnych

(i tak linarrsorvalrych przez pańsMo). 7,atem

na

brak komfortu pracy nad rolą skladalo się szerokie spektrum okolicznoś ci. Jakoś ćnaszej
pracy procentowala nagrodami

i koprodukcjami z ins§tucjami, Granic

repertuarowe, o

które zabiegaliś my i które mialo na celu utrątnanie spektaklu w dobrej kondycji oraz

rozwój zespolu, powoli zaczę} o od.sł aniać przed nami inne moż liwoś ci.Pojawila się
przesttzeń produkcji repeńuarowych, w Llórej jako goś cie mieliś my szansę wykorrystać
nasze umiejętnoś ci i doś wiadczeniei poszerzyć jc w rcgularnej eksploatacji. Moż na pokusić

się o shvierdzenie, ż e jesteś my coraz bardzĘ traktowani jako pańnerry w teatrach
instltucjonalnych. Podobnie wygląda sprawa z dział alnoś ciąedukacyjną.

W opisywanym okresie odbylcm staż asl,stencki na Wydziale Sztuki Lalkarskiej w
Biał ymstoku pod

opieĘ prof. Krzysztofa Raua na przedmiocie Gra aktora lalĘ

prowadzon} ",m na I I I roku kierunku aktor§kicgo (2oo7l2oo8). Podczas zajęó studenci mieli

okazję stworryó malą formę teatralną od podstaw. Zatem polem moich obserwacji i dział ań

byl dobór tekstów lub tematórry, ich analiza i dobór ś rodków teatralnych oraz praca nad
warsztatenr aktorskim. Przedluż eniem tej praktyki blł a asystentura pod opieką dr. hab.
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