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,,Sw iadomo Sd

ciala akto ra-Ialk arza. P r 6b a analizy motoryczno Sci akto rskiej oraz jej

przeloienia na motorycznoSd lalki, w oparciu o rolg Gustawa w spektaklu
Sluby panieilskiew reZyserii Artura Dwulita."

Teatr lalek to bogactwo Swiat6w. Kahdarealizacja zaskakuje nas, aktor6w, nowymi,

niejednokrotnie niezwykle inspiruj4cymi rczvmqzariari teatralnymi. Praktycznie kazda

stawia takhe przed nami nowe wymagania. ZadajE sobie wciq? pytanie, jak4 drogg
samorozwoju obiera6, zeby kazda nowa teatralna forma, jaka bgdg sig

w kolejnych

spektaklach poslugiwal, stala sig dla mnie jak najszybciej na

tyle organiczna,Zebym mbgl.
poSwigcii caL4 mojq uwagg swobodnemu tworzeniu. To pytanie jest oczywiScie SciSle
zwi4zane takhe

z mojq dzialalnoSci4 pedagogiczn4. Jak pom6c dzi6 studentom w tw6rczym

odnalezieniu

sig w tak r62norodnym Swiecie teatru ozywionej formy? Moja

pedagogiczna

w

r62nych materiach teatralnych, zar6umo samodzielna, iak

i

praca

pod okiem

doSwiadczonych profesor6w, zmusza rnnie wci4z do jak najbardziej precyzyjnego nazywania

problem6w, kt6re staj4 przede mn4 w mojej aktorskiej pracy,

i

kt6re stan46 rnogq rfwrie?

przed dzisiejszymi adeptami sztuki teatralnej. W moich przemySleniach przySwieca mi wciE?

mySl, 2e

u

podstaw wlaSciwie kaZdej materii teatru stoi cialo aktora. Organiczna praca

z wlasnym cialem jest, jak sqdzg,jednym z nqwabniejszych czynnik6w; kt6re determinuj4
tworczq pracA nad kreacj4 aktorsk4

w

praktycznie kuzdej przybieranej konwencji. Teatr

ozywionej formy wymaga SwiadomoSci ciaNa na bardzo wysokim poziomie. Zar1wno
lalkarscy teoretycy, jak i praktycy, s4 rcczej zgodni, ize najwahniejszym Srodkiem wyrazu lalki

jest ruch. Ruch oZywianej materii jest natomiast wynikiem ruchu i wyobraZni ruchowej
aktora-lalkarza.

We wprowadzeniu do mojej pracy zastanawiam sig nad samq istot4 i istotno6ciqpracy
aktora-lalkarza z wlasnym cialem. W moich badaniach interesuje mnie teatr kreacji, czyli
teatr, w kt6rym aktor Swiadomie kreuje nowe Swiaty, a przede wszystkim nowe organiczne

postaci sceniczne przy u|yciu rcZnorodnych teatralnych Srodk6w. Osi4gnigcie efektu

w tego typu spektaklach jest wedlug mnie podstaw4 do nawipania
kontaktu z widzem, kt6ry moZe dzigki temu wsp6lodczuwa6 z wiarygodnymi bohaterami
scenicznymi. OrganicznoSi postaci scenicznych rozumiana jest przeze mnie na dw6ch
organiczno5ci postaci

plaszezyznach, kt6re wzajemnie sig dopelniaj4. Pierwszy aspekt efektu otganicznoSci polega

na zasugerowaniu widzom, 2e olyw\ane postaci ueczywi{cie zyiq swoim biologicznym
Zyciem. W tym celu odnosimy sig do zywych ruchowych mechanizm6w ciala, a takie do
z Zycia emocjonalnoSci i uczuciowoSci ruchu. Drugi rodzai efektu organicznoSci
polega na osi4gnigciu wrazenia wewngtrznej sp6jnoSci oZywianej formy. Ruch danej materii
znanej

11am

powinien

byi

kompatybilny

z jej

autonomicznymi predyspozycjami

i jej indywidualnym

Oba aspekty efektu organiczno$ci wymagajq, wedlug mnie, zat1wno
umiejgtnoSci tw6rczej pracy z wlasnym ciatem, jak i wyobruini ruchowej, kt6ra stanowi
charakterem..

gl6wne 2r6dlo inspiracji dla animatora,

Drugiej czgsci rozprary nadalem tytutr ,,Biomechanika lalkarska". Poruszam w nim te
jak4, poslugujqc
aspekty pracy aktora z wlasnym cialem, kt6re wypo sa?ai4 go w Swiadomo66,

nomenklatur4 Eugenia Barby, nazwalbym ,,wredzq ucielesnion4"' UmiejEtne
komponowanie ciaNa; znajomo6d podstawowych, codziennych mechanizm6w ruchu;

sig

Swiadoma

Wcaz r6wnowag4; zrqcznoil; zdalnolf

reagowania na otr4rmywanebodlce amz

zdolno(6 przystosowania do zmieniaj4cych sig warunk6w czasowo-przestrzennych; a tak2e
umiejgtnog 0 dzia\aniaw odpowiednim rytmie - to obszary ptacy cielesnej, kt6re mogq okazaf
sig niezwykle przydatne dla tw6rczego scenicznego dzialania, zat6wno z wlasnym cialem'

i

jak

cialemteatralnej Ialki czy przedmiotu. Celem takiej pracy jest nie tylko osi4gnigcie ftzycznei

sprawnoSci, ale takLe pobudzenie ciala do tw6rczego

i

inspiruj4cego dzialania na scenie.

Skrupulatny fizyczny trening moze byt takle Swietn4 bazq dIa poznawania indywidualnoSci
swojego wlasnego organizmu.

tvv6rczt'to zagadnienie czgsci trzeciei mojej rczpra'u{Y, ZakJadam,
najwaZniejszych aspekt6w SwiadomoSci cia\a jest odkrywanie jego

,,Indywidua1no56

Ze jednym

z

indywidualnego potencjalu. Cialo kaZdego cztowieka, uksztaltowane specyficznie przez IaIa
konkretnych doSwiadczef, jest niepowtarzalnym tw6rczym materialem, kt6ry najlepiej musi
pozna1 sam jego wlaSciciel. Taka poznawczapraca jestbardzo intymna

i trwai powinna przez

cale artysty czne Lycie aktora, chociazby dlatego, ze samo cialo ulega przecie? nieustarurym
zmianom- Kienrnki, jakie dzisiaj wydaj4 mi sig sluszne w takiej pracy, staralem sig opisai

czterech podrozdzialach, kt6rym nadalem t1'tuly odpowiadaj4ce cztetem Zywiolom
(powietrze, ogieri, ziemia, woda). Stanowi4 one cztery r62ne, w moim odczuciu skrajne

w

rejony aktorskiej samoSwiadomo6ci. Itak, zZywiolem powietrza \}czq: Swiadomo64 wlasnego
oddechu, w kt6rym zawierasig indywidualny rytm Zyciowy; sceniczn4lekkoS6,kt6razaleilna

jest w duzej mierze odekonomii ruchu i umiejgtnoSci Swiadomego dziaNaniazrczlulnieniem
i napigciem; a tak1e atmosferg, kt6ra jest indywidualnie odczuwanq dusz4 wszystkich

aspekt6w teatralnego zdarzenia. Zywiol ognia l4czg przede wszystkim

i

z

uczuciami

emocjami, do kt6rych cielesny dostgp warunkuje aktorsk4 wra2liwo36. Ziemia to w mojej

nomenklaturze szeroko pojgta forma

-

forma wlasnego cial.a wraz

z

jego wszystkimi

indywidualnymi aspektami; autonomiczna forma nieoZywionej materii, kt6r4 bgdziemy sig
poslugiwa6

i

w danym

przedsigwzigciu; forma calego spektaklu

wrM z jego

konwencj4

wszystkimi zahoilonymi okolicznoSciarni; ale takhe forma, kt6r4 zewngffznie naruucamy

wlasnemu cialu aby ukierunkowad

i

odpowiednio stymulowai jego sceniczne dzialanie

-

i partytura teatralna. Zywiol wody to dla mnie w jakim$ sensie poczucie
plynnej calo6ci - zar6wno plynnego poN1czerua wszystkich odrgbnych czgSci naszego ciala,
czyli precyzja

jak i pol4czeniawszystkich punkt6w teatralnego zdanenia w jedn4 caloSi. Pr6ba Swiadomego
balansowania pomigdzy owymi crterema Zywiolami mohe zblizy1 aktora do pelnej, Iworczej,

indywidualnej obecnoSci na scenie.

W czwartej
w spektaklu

czgSci mojej pracy opisujg proces budowania przeze mnie

Aleksaidra Fredry w reZyserii Artura Dwulita. Na przykladzie

Slu,by pantenskie

tej pracy pr6bujg

roli Gustawa

ukaza6, 2e wszystkie wymieniane wcze5niej aspekty pracy

przel<ladajq sig na konkretnq pracA

z

cialem

z nieozywion4 formq nawet wtedy, kiedy animator ukryty

jest za parawanem, a jedynym widocznym scenicznym bytem jest lalka. Praca nad tym
spektaklem uSwiadomila mi, 2e ftzyczne zespolenie ciil.a animatora

podstawowym wymaganiem
indywidualnoSci

-

z

cialem lalki jest

dla zbudowania teatralnego prze?ycia. Pol4czenie

indywidualnoSci aktora

stworzyi pelnokrwist4 postai scenicznq

dw6ch

i indywidualnoSci formy moze w rezultacie
ze swoj4 wlasnq now? indywidualnoSci4.

Zrozlmialem takhe, 2e, zanim dotze sig do tego, co stanowi wedlug mnie esencjE teatru,
czyli 2ywego spotkania, zar6wno z partnerami na scenie jak i z widzami, nale|y wczeSniej
stworzy6 odpowiedni jgzyk

i

skrupulatnie wypracowa6 wtraSciwe mechanizmy teatralnego

dzialania. Praca takamohe byi efektlwniejsza wlaSnie dzigki wczeSniejszej rzetelnej pracy

z

aktorskq technik4, czyli ,,wiedzquciele6nion4", ahakhe dzigki poglgbianiu wrazliwoSci na

swoje wlasne cialo. Cialo, kt6re,

jak staram sig to udowodni6 w calej rozprawie, jest

wsp6lnym mianownikiem podczas tworzenia wszystkich scenicznych byt6w.

Aktor Swiadomy wlasnego

ciatra i wraZliwy na

jego indywidualnoS6 ma, wedlug mnie,

duze predyspozycje takZe do skutecznego obdarzenia

lalki autonomicznym, organicznym

Zyciem. Dlatego wla6nie praca nad tego typu SwiadomoSci4 wydaje mi sig slus4n4 drog4
samodoskonalenia aktora-lalkarza.

