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N ota wydawcy
Wydanie tłumaczenia „Teatr w formie B.E.S.T.” jest częścią projektu „Teatramat – Merytoryczne Zaplecze Teatru Amatorskiego”.
Celem niniejszego projektu jest wymiana wiedzy i doświadczeń, zmierzająca do
osiągnięcia merytorycznej podstawy do stworzenia nowej, polskiej wspólnoty teatru.
Zamysł ten zakorzeniony jest od ponad stu lat w polskiej tradycji i stanowił on integralną część polskiej kultury teatralnej do czasu, kiedy zmiana ustroju uniemożliwiła jego
aktywne kontynuowanie.
Europejskimi partnerami projektu są przedstawiciele teatru amatorskiego z Danii,
Francji i Niemiec: DATS landsforeningen for dramatisk virksomhed, FNCTA Fédération
Nationale des Compagnies de Théâtre et d’Animation oraz Bund Deutscher Amateurtheater. Do polskich partnerów należą Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego oraz
Stowarzyszenie Pozytywnych Zmian. Rolę koordynatora pełni Towarzystwo Teatralne im.
Jędrzeja Cierniaka.
W sierpniu 2013 roku Towarzystwo Teatralne im. Jędrzeja Cierniaka zyskało rangę polskiej siedziby Międzynarodowego Stowarzyszenia Teatru Amatorskiego AITA/IATA. Wsparcie
merytoryczne naszych przyjaciół podczas europejskich i światowych konferencji, jak również
regularne uczestnictwo polskich zespołów teatralnych na festiwalach międzynarodowych,
rozjaśniło horyzont zarówno dyskutantom, jak i występującym i prowadzącym.
Podczas spotkań ze środowiskiem teatralnym w Bielsku-Białej, Szczecinie i Warszawie, oraz na międzynarodowych spotkaniach w Berlinie, Kopenhadze, Paryżu, Rødekro
i Warszawie, mieliśmy okazję przedyskutować kwestię aktualnych potrzeb ludzi teatru,
pracujących z amatorami, oraz zastanowić się, jakie istnieją rozwiązania, by te potrzeby
zadowolić.
Towarzystwo Teatralne im. Jędrzeja Cierniaka zwołuje wszystkich działaczy teatru,
którzy czują chęć i potrzebę wzajemnego rozwoju rzemiosła, warsztatu i możliwości aktywnego uczestniczenia w życiu kultury teatralnej, nie tylko na płaszczyźnie lokalnej, ale
w kraju i za granicą. Wspólnie jesteśmy w stanie nawiązać dialog z ciałem publicznym,
z zamiarem polepszenia warunków doświadczania i tworzenia teatru.
Po piętnastomiesięcznym projekcie jesteśmy niewątpliwie dojrzalsi, odważniejsi
i lepiej przygotowani, by podjąć się misji przywrócenia wspólnoty teatralnej do życia.
S i m on B l aschko
P re ze s Towar zystwa Teatr al nego i m . Jędr ze ja C i e r ni aka
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List a spekt a k l i
1. „Die Angst der Papelmuse vor der Entkernung” [„Strach Pompeli przed drylowaniem” – przyp. tłum.] (1992) – produkcja własna na temat problemu integracji obcokrajowców – odegrana na dziedzińcu w Bremie Horn jako spektakl plenerowy.
2. „Auszeit” [„Przerwa” – przyp.tłum.] (1993) – spektakl o fenomenie czekania w ludzkim
życiu, odegrany w szklarni, czyli na zadaszonym dziedzińcu bremskiego domu kultury w
Bremie Mitte, zaanektowanego jako przestrzeń teatralna.
3. „Bauchklatscher – Ein theatraler Gewaltakt kurz vor Shakespeare” [„Uderzenie
brzuchem - teatralny akt przemocy tuż przed Szekspirem” – przyp.tłum.] (1994) ożywił
na kilka miesięcy nieczynny i częściowo zniszczony basen kryty w Vahr.
4. „FieberHaft” [„GorączkAreszt” – przyp.tłum.] (1995) – spektakl na temat ludzkiego
osamotnienia, odegrany na terenie głównego szpitala w „Haus im Park”.
5. „ScheiterHeiter” [„Wesoła porażka” – przyp.tłum.] (1996) – spektakl o publicznym
braku zainteresowania ludzkim cierpieniem, powstał w Schwankhalle w Neustadt, gdzie
został odegrany.
6. „Herzschlägereien” [„Pobici sercem” – przyp.tłum.] (1997) tematyzował różne aspekty miłości w starej hali fabrycznej w Hastedt.
7. „ZugKünfte” [„Pociąg przyszłości” – przyp.tłum.] (1998) – sztuka teatralna o ludzkich
perspektywach na przyszłość, która znalazła sobie przestrzeń w nieużywanej hali na
dworcu towarowym.
8. „AbschnittsWeisen” [„Sposoby odcięcia” – przyp.tłum.] (1999) – spektakl o rozstaniach i pożegnaniach, został stworzony i odegrany w magazynie regałów przy Weserbahnhof.
9. „SehensWerte” [„Wartość oglądania” – przyp.tłum.] (2000) to przemyślenia sceniczne, dotyczące teraźniejszego systemu wartości młodych ludzi, które pokazane zostały na
bremskiej starówce przy Böttcherstraße.
10. „Irrwege erhöhen die Ortserkenntnis” [„Błądzenie zwiększa znajomość terenu”
– przyp.tłum.] (2001) stworzony i odegrany był na terenie nieczynnego liceum w Holter
Feld. Tematem spektaklu była „tożsamość”.
11. „SinnRiss – eben hab ich’s noch gewusst” [„Zmysłowe rozdarcie – wiedziałem”
– przyp.tłum.] (2002) – projekt na temat sensu życia, powstał w zburzonej hali magazynowej w bremskiej dzielnicy Neustadt.
12. „Rost auf den Flügeln der Morgenröte” [„Rdza na skrzydłach zorzy porannej”
– przyp.tłum.] (2003) – sztuka odegrana była w chłodniach i w hali magazynowej,
tematyzowała „dorosłość”.
13. „GeschlechterGefechter” [„Walka płci” – przyp.tłum.] (2004) – w bremskiej dyskotece młodzież rozstrząsała problematykę ról damsko-męskich.
14. „Rosarot und Grauingrau oder das charmante Lächeln der Absturzkante” [„Różowy i szaro-szary lub szarmancki uśmiech na krawędzi katastrofy” – przyp.tłum.]
(2005). W pustych pomieszczeniach Deutsche Post młodzież snuła rozważania na temat
swojej przyszłości.
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Kar l - He i nz We nze l k i e r uje se rdeczne p odzi ę kowani a do…

Hartwiga Struckmeyera, Ulego Hesse, Jochena Schmidtmeyera, Paula
Schellera, Kerstin Hübner, młodzieżowego domu kultury w Bremie-Findorff i do
wszystkich, którzy umożliwiali mu pracę teatralną w ostatnich latach i pomogli
na końcu nadać tym wieloletnim doświadczeniom czytelną formę. Przede
wszystkim jednakże kieruje je do tych wszystkich młodych ludzi, którzy ciągle
od nowa wybierali się wraz z nim w teatralną podróż po chaosie własnych
emocji, wydarzeń i przeżyć.
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Przedmowa

Z jaką intensywnością i z jakim powodzeniem B.E.S.T. rozwijał oraz realizował swoją
koncepcję, najlepiej pokazuje raport Karl-Heinza Wenzela. Życzę mu wielu czytelniczek

Tworzenie teatru tego typu sięgało daleko poza moją wyobraźnię. Międzyszkolny zespół,

oraz czytelników i mam nadzieję, że swoją działalnością wywrze wpływ na znaczną część

który organizacyjnie, merytorycznie i niezależnie od szkoły odzwierciedlałby nastroje mło-

młodzieżowego środowiska teatralnego dziś i jutro.

dzieży – taki był zamysł.
Wiedziałem, co oznacza granie samego siebie, tworzenie, odnajdywanie własnej

Har twi g Str uck mye r

roli i rozwijanie jej w grze teatralnej. Znałem również Karl-Heinza Wenzela z jego pracy

Re fe re nt Edukac ji Este tyczne j S e nator a Edukac ji w B re m e n

teatralnej, która w pełni odpowiadała moim ideałom. Karl-Heinz podjął ryzyko rozwinięcia
tego typu teatru, choć nie było miejsca, w którym mogłyby odbywać się przedstawienia.
Wygląda na to, że właśnie to stało się jego istotą.
Każda sztuka odbywa się w innym miejscu: w opuszczonej hali fabrycznej, w przeznaczonym do rozbiórki krytym basenie, w magazynie regałów portu, w opuszczonym
lokalu dworca towarowego, na ulicy z muzeami, w dyskotece itd. Żadna z tych przestrzeni nie jest dostosowywana poprzez przebudowanie ani zmianę w jej strukturze.

„B.E.S.T. to dla mnie… ciekawi ludzie, wspólnota, bliskość, role, przyjaźnie, chwilowe za-

Inną charakterystyczną w tym teatrze cechą jest wypracowanie gry, pojedynczych

pominanie o pozostałych przyjaciołach, fantazje, czwartkowe próby, łzy, strach, latanie,

ról, historii oraz jej inscenizacji. Punktem wyjścia jest zawsze obecna sytuacja osób gra-

strach przed lataniem, perfekcjonizm, nadziewane ciastka z Aldika , niekończące się

jących, czy to prywatnie, czy też społecznie. Z reguły jest to biografia cierpienia każdej

próby, czarna kawa, stanie nocą w deszczu, Butterkuchen , muzyka Jablkona, jeżyny

pojedynczej osoby; wynika to z tego, że szczęście rzadko prowadzi do powstania sztuki

i lodówki, lato, pozbywanie się masek, wejście w siebie, stres, obecność, teatr, teatr

dramatycznej. W skład gry wchodzą przepełnione cierpieniem drogi poznania. To w nich

i konfrontacja z samym sobą…”.

znajdziemy autentyczność.

(Le na)

Indywidualne historie przełamuje temat łączący, sprowadzający je do wspólnego
mianownika. A także przestrzeń, która bierze udział w grze, oraz w którą te indywidualne historie zostają wkomponowane. Dzięki temu sztuka przechodzi z indywidualnej
dowolności w formę artystyczną, staje się procesem estetycznego poznania własnej oraz
uogólnionej, życiowej rzeczywistości i wyobrażenia o życiu.
Miarą powodzenia jest teatralna zgodność sztuki, w której nie ma i nie może być
ról głównych i drugoplanowych. Indywidualna, kształtowana przez temat, przestrzeń
i zgranie rola, zawsze będzie rolą główną. Ten rodzaj gry teatralnej niejako zmienia oraz
otwiera osoby grające powodując, że ich losy zostają wychwycone.
B.E.S.T. szerzy teatr w pierwotnej formie. W kręgu twórczości wszyscy są równi. […]
Niezwykle przyjemnym było dla mnie – jako rozmówcy Karla-Heinza Wenzela –
śledzić rozwój tego teatru, obserwować, jak systematycznie zmienia się on w kontekście
gęstniejącej ilości różnorodnych rodzajów fabuły, relacji między nimi oraz w odniesieniu
do przestrzeni.
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- pozaszkolny, pionowy aspekt:
BUŁKA Z MASŁ E M

Projekt ten skierowany jest również do młodzieży, znajdującej się w pewnego rodzaju zawieszeniu pomiędzy zakończoną edukacją szkolną, dającą dotychczas poczucie

Cóż to było za wyzwanie! Całe szczęście byłem na nie gotowy. Po wieloletniej, zawodo-

bezpieczeństwa, a dalszym wyborem drogi życiowej, związanym z wzięciem na

wej pracy teatralnej w różnych niemieckich teatrach trafiłem do bremskiego gimnazjum,

siebie odpowiedzialności za własną przyszłość. Projekt oferuje im cel, który będą

gdzie przez czternaście lat uczyłem angielskiego i francuskiego i gdzie, oprócz mojego

mogli zrealizować w sposób wiążący i odpowiedzialny, lecz także z dużą dozą bez-

etatowego zajęcia, prowadziłem kółko teatralne.

troski i zabawy. Ponadto może w nim brać udział młodzież ze wszystkich trybów

Gdy w ramach planu „rozwoju szkolnictwa” zamknięto gimnazjum, znalazłem się
znów, mimochodem, w punkcie wyjściowym.

kształcenia (uniwersyteckiego, zawodowego, ze służby zastępczej); osoby młode
pracujące oraz bezrobotne, krótko mówiąc: wszyscy, którzy czują się młodzieżą. (1)

Po wieloletniej pracy teatralnej w warunkach szkolnych – podczas której i tak preferowałem tak zwane produkcje własne, związane ze światem doświadczeń uczniów – mój

Już w tych prostych, pierwotnych zamysłach – obok tych teatralnych, oczywiście

pracodawca poprosił mnie o opracowanie koncepcji międzyszkolnego teatru młodzie-

– znaczącą rolę odgrywało wzajemne uzupełnianie się obu wymienionych społecznych

żowego. Miał to być projekt teatralny wolny od różnorakich hierarchii, ścisłych struktur

aspektów. Celem było osiągnięcie zarówno możliwie jak największej, społecznej różno-

i planów zajęć. Wolny od zapachu szkoły oraz wolny od – często problematycznej –

rodności w grupie, jak i powstanie grupy funkcjonującej ponad podziałami wieku.

władzy szkolnego dozorcy.

Stworzenie oraz rozwinięcie pozaszkolnej młodzieżowej grupy teatralnej wiązało

A przede wszystkim miał być otwarty dla uczniów i młodzieży ze wszystkich szkół

się z problemami natury organizacyjnej, strukturalnej, finansowej i psychologicznej. Po-

w Bremie! Bez wytycznych dotyczących treści ze strony miejscowego urzędu. Innymi słowy,

nieważ problemy te, w zależności od sytuacji, były różnej natury i nie jest możliwe

miała to być kreatywna przestrzeń, dająca możliwość swobodnego eksperymentowania.

wyciągnięcie z nich ogólnych wniosków, z premedytacją pominę tutaj fazę początkową

Pierwszy zamysł, choć prosty i szczątkowy, spotkał się z aprobatą urzędu. I tak
rozpoczęła się przygoda!

projektu. Tym, którzy mają dobre chęci i są jeszcze na początku drogi powiem tylko: Nie
było łatwo, ale było warto.
Na podstawie powieści autorstwa Philippa K. Dicka pt. „Klany księżyca Alfy” powsta-

Protot y p pro je k t u tea t r a l n eg o I – k l a syc z ny e ks pe ry me n t

ła – w przeciągu 20 miesięcy – sztuka pod tytułem „Die Angst der Pampeluse vor der
Entkernung”, której tematem był problem integracji obcokrajowców. (2)

„Projekt teatralny powinien być oferowany na szeroką skalę, obejmując wszystkie rodzaje

Narracja została skonstruowana w oparciu o historię Romea i Julii, a zatem wo-

szkół i powinien obejmować wiekowo zarówno młodzież licealną jak i młodzież, która stoi

kół historii miłosnej młodego, maniakalno-depresyjnego mężczyzny oraz cierpiącej na

przed wyborem dalszej drogi kształcenia po zakończonej edukacji szkolnej”.

schizofrenię młodej kobiety. Opowiedziana została w sposób raczej tradycyjny, epicki.
Z trudem, korzystając z ogłoszeń prasowych oraz ze słownej agitacji, zebrałem dzie-

- międzyszkolny, poziomy aspekt:

więtnastu uczestników. Byli oni – zgodnie z założeniami naszego projektu – udaną mie-

Przedsięwzięcie angażuje uczniów z różnych szkół i różnych części miasta w pro-

szanką, zarówno w aspekcie poziomym jak i pionowym. W związku z tym, że w grupie

jekt teatralny. Projekt ten przezwycięża spotykane na co dzień ograniczenia danej

znajdowała się duża reprezentacja „zagranicznej” młodzieży, nasz wybór padł na temat

szkoły oraz eliminuje ewentualne zahamowania oraz strach przed autorytetami,

bliski sytuacji życiowej uczestników oraz bliski naszej koncepcji. Mimo intensywnych po-

które wyrosły na doświadczeniach w relacjach nauczyciel – uczeń. Ponadto łączy on
młodzież z różnych sfer socjalnych i umożliwia merytoryczną oraz estetyczną pracę,
sięgającą ponad własne ograniczenia.
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1. Fragment oryginalnego tekstu z pierwszego opisu koncepcji teatru młodzieżowego, który zaczynał moją przygodę
„pozaszkolnego teatru”. [tłumaczenie własne]
2. Odstępując od mojej zasady, która zakładała stworzenie spektaklu i napisania scenariusza razem z uczniami, użyłem w tym wypadku literackiego tekstu jako punktu wyjścia, aby natychmiast móc rozpocząć pracę nad spektaklem.
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szukiwań nie byliśmy w stanie znaleźć zamkniętej przestrzeni dla naszego projektu, co
spowodowało, że zdecydowaliśmy się na spektakl plenerowy na dość malowniczym podwórku szkolnym. Za pomocą wielu metrów sześciennych piasku i naturalnej roślinności
przekształciliśmy podwórko w krajobraz pustynny, sprawiając, że stało się ono miejscem
przedstawienia pierwszej sztuki teatralnej tej grupy, świadomie szukającej sobie miejsca
między publicznością.

Po premierze jedna z uczestniczek projektu w ten sposób opisała momenty swojej
niechęci podczas pracy nad spektaklem:
„Nie jest fajnie uczestniczyć przez półtora roku w projekcie, w którym gra się pielęgniarkę oraz ławkę pantomimiczną, podczas gdy inni obejmują role główne!”.
Jeden z widzów po zakończonym przedstawieniu stwierdził natomiast lekko rozczarowany: „Szkoda, że po czterech scenach już wiedziałem, jaki będzie dalszy przebieg
przedstawienia i wtedy przestało mnie ono ciekawić!”.

„D i e An g st der Pape lmuse vor d e r Entke rnung”

Zabrzmiało to jak słowa Heinera Müllera, cytowanego w książce pt. „Teatr postdramatyczny” autorstwa Hans-Thiesa Lehmanna, profesora przy Instytucie Nauk Teatralnych,
Filmowych oraz Medialnych na Uniwersytecie we Frankfurcie nad Menem:
„Zauważyłem, że kiedy idę do teatru, coraz częściej zaczyna mnie nudzić konieczność śledzenia w jeden wieczór jednej skończonej akcji. Właściwie już mnie to nie interesuje. Kiedy w pierwszym obrazie zaczyna się jedna akcja, w drugim pojawia się zupełnie
inna, a potem w trzecim i w czwartym kolejne, to mi się podoba, choć z pewnością nie
ma to nic wspólnego z idealną sztuką”. (3)
Wni os k i or az konse k we nc je : ar tystyczno- p sychol ogi czni e
Obie recenzje nie dawały nam przez długi czas spokoju, gdyż odnosiliśmy wrażenie, że krytycy mieli rację. Czyż sami nie stwierdzaliśmy wielokrotnie, że znane
nam dramaty zaczęły nas nudzić, bo wiedzieliśmy, kto wystąpi jako następny i co
dokładnie powie?
A czy z drugiej strony nie jest sprawą dostatecznie jasną, ile wysiłku, czy też sił
perswazji musi zainwestować reżyser, aby uświadomić na przykład tej „pielęgniarce”
znaczenie jej roli tak, aby ta osoba nie straciła chęci uczestniczenia w projekcie?

Uruchomiłem ten projekt całkowicie samodzielnie. Po kilku tygodniach pracy dołączył mój przyjaciel, Jochen Schmidtmeyer, którego znałem ze wspólnych szkolnych

Krótko mówiąc, dalsze rozważania miały miejsce na dwóch poziomach: artystycznym i psychologicznym.

projektów teatralnych. Od tej chwili prowadziłem projekt B.E.S.T. wspólnie z nim i myślę,

Wyrwani z letargu oraz pod ciężarem krytycznych uwag nabraliśmy ochoty, by wy-

że bez jego wsparcia artystycznego, technicznego –Jochen prowadzi bowiem zakład rze-

próbować nowe formy teatralne, których przebieg nie byłby z góry przewidywalny. Tak,

mieślniczy – i wsparcia czysto ludzkiego nie udałoby mi się nadać temu takiego kształtu.

aby zachować element napięcia i równocześnie niespodzianki.

Po udanym zakończeniu projektu pozostały nam, jako prowadzącym – oprócz olbrzymiej, lecz uzyskanej dzięki wielkiemu wysiłkowi satysfakcji z udanego dzieła – dwie

Zachowując podstawowe założenia naszej koncepcji, zaczęliśmy radykalnie zmieniać
dramat pod kątem jego treści.

krytyczne opinie w pamięci. Owe opinie odnosiły się do dynamiki grupowej, do aspektu
psychologicznego oraz artystycznego.
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3. Hans-Thies Lehmann, Teatr Postdramatyczny, Kraków 2009, s. 26.
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Może należałoby opowiadać nowe, nieznane jeszcze historie? Czy też może

dla tego wieku „byciem uwięzionym” w grupie, czyli w kolektywie, a rozpoczynającym

nie opowiadać w ogóle żadnych? Albo bardzo dużo krótkich? Czy może lepiej tylko

się dążeniem do indywidualności miało stanowić istotę struktury wszystkich przyszłych

ich fragmenty?

produkcji. Na końcu uczestnik uświadamia sobie, że – zarówno w spektaklu jak i w życiu

Czyż nie jest tak, że klasyczny dramat zawsze dąży do tego, aby z fragmentarycz-

– stoi przed koniecznością opuszczenia kolektywu, aby wziąć za siebie odpowiedzialność

nych doświadczeń jestestwa, czyli z nie do końca uporządkowanego świata, stworzyć

i pójść własną drogą. Sprostanie temu wymagało zagwarantowania każdemu uczestni-

fikcyjną, lecz przejrzystą rzeczywistość?

kowi takiej samej sytuacji wyjściowej i tych samych możliwości rozwoju, tak aby został

Czy nie zauważyliśmy już dawno temu, że dziś nie jest to już możliwe? O ile było
możliwe kiedykolwiek?

osiągnięty cel dehierarchizacji zespołu artystycznego. Wymagało umożliwienia wszystkim opowiedzenia fragmentów własnej, indywidualnej biografii, pozostając przy tym

Był to rok, w którym po raz pierwszy odegrane zostało dzieło autorstwa Petera

równocześnie częścią całości oraz zachowania indywidualności w zespole artystycznym.

Handkego pt. „Godzina, w której nie wiedzieliśmy nic o sobie nawzajem” . Struktura tego

W sytuacji tej nie wiedzieliśmy natomiast, jak dopasować do siebie te rozplanowane już

dzieła stała się później dla nas inspiracją, a wręcz zapalnikiem do dalszych działań. (4)

puzzle. Wszyscy wypływaliśmy – zarówno młodzież jak i my, prowadzący – na nieznane
wody teatru.
Wiedzieliśmy jedynie, że pierwszym krokiem było odejście od dramatu, pożegnanie
się z linearną narracją i przedstawienie widzom nowego, symultanicznego wariantu
o wielu perspektywach. Wszystkie nasze przemyślenia, zarówno indywidualne, jak również dotyczące psychologii grupy, czy artystyczne złączyły się w jedno, tworząc niejasny
obraz performatywnego przedstawienia.
Wkraczaliśmy na nieznany nam dotychczas obszar, którego nadrzędną cechę,
a mianowicie nie posiadanie żadnej struktury, Hans-Thies Lehmann opisał w następujący sposób:
„W tym sensie w miejscu organicznej i przejrzystej całości pojawia się nieunikniony
i na ogół <<zapomniany>> fragmentaryczny charakter percepcji, który w teatrze postdramatycznym bardzo wyraźnie zostaje uświadomiony. Kompensacyjna funkcja dramatu,
polegająca na tym, by chaosowi rzeczywistości nadać pewien porządek, zostaje tutaj
odrzucona, a potrzeba odnalezienia przez widza orientacji – zamierzenie nie zostaje
zaspokojona. Kiedy zasada jedności akcji przestaje obowiązywać, to dzieje się tak w imię

„D i e An g st der Pape lmuse vor de r Entke rnung”

stworzenia takich zdarzeń, w których widzowi pozostawia się sferę jego własnego wyboru i decyzji. Pozwala mu się oddać równocześnie wszystkim prezentowanym zdarzeniom,

Ponadto należało znaleźć takie motywy, które byłyby adekwatne do wieku oraz

co wiąże się jednak z frustracją, wynikającą z doświadczania wykluczającego i ograni-

sytuacji życiowej młodych ludzi. Przy czym to specyficzne napięcie pomiędzy typowym

czającego charakteru tej wolności. Od zwykłego chaosu odróżnia to postępowanie jedynie fakt, że odbiorca otrzymuje szansę przetworzenia symultaniczności przez selekcję

4. Peter Handke rezygnuje w swoim spektaklu „Die Stunde, da wir nichts voneinander wussten” (1992) z jakiejkolwiek
klasycznej czy dramatycznej akcji i języka. Zamiast tego opisuje i ukazuje ludzi, którzy nie robią nic innego oprócz
poruszania się po dużym placu. Nie dowiadujemy się niczego innego o tych ludziach niż to, co przedstawia nam się
w krótkich momentach podczas ich przejścia przez plac. Równoważność ról oraz fragmentaryczność przedstawianych
historii nas zafascynowała.
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bodźców i samodzielne nadanie im struktury”. (5)

5. Hans-Thies Lehmann, Teatr Postdramatyczny, Kraków 2009, s. 136-137.
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Wówczas nie mieliśmy jeszcze pojęcia, że zmiana koncepcji teatru wymagać będzie
również zmiany podejścia publiczności do tematu. Przy pierwszej tego rodzaju produkcji
zostaliśmy natychmiast dogłębnie skonfrontowani z tym faktem.
Fakt, że wciąż nie mieliśmy lokalu dla naszej grupy teatralnej i miejsca, w którym
mogliśmy pokazywać przedstawienia, jak również nasze pozytywne doświadczenia z występów na przebudowanym dziedzińcu szkolnym, przywiodły nam na myśl, by każdorazowo wyszukiwać i ogrywać nową, nieteatralną przestrzeń. Ów zamysł ujęliśmy w naszej
wciąż rozwijającej się koncepcji.
Koncepcja ta, choć wciąż niedopracowana, zaczęła powoli nabierać kształtu i należało ją już tylko wypróbować w praktyce. Mieliśmy już bowiem wyobrażenie co do tego,
jak powinny wyglądać nowe przedstawienia, natomiast brakowało nam doświadczenia,
by osiągnąć nasz cel.
Zatem w momencie, gdy zebrała się nowa grupa, zaproponowaliśmy jej członkom
stworzenie spektaklu w całkiem inny sposób niż dotychczas.

„ A u s ze it ”

PROTOT YP PR OJEK T U T E AT R ALN EGO I I –
E KSPERYMEN T DOŚWI ADC ZALN Y

Owe zdania były jedyną wskazówką przekazaną publiczności na ulotce. Dokładniej
nie dało się tej sztuki opisać. Co prawda było – z punktu widzenia dramaturga – spełnio-

Pierwszym eksperymentem wynikającym z naszych przemyśleń był spektakl pt. „Auszeit”.

ne założenie jedności miejsca, czasu i tematu, ale w tych określonych ramach nie było

Dzieło, którego tematem było „czekanie”, i które stanowiło równocześnie eksperyment do-

miejsca na żadną spójną fabułę.

tyczący fragmentarycznego charakteru doświadczenia życiowego w dzisiejszych czasach.

Szesnaście osób, jedna po drugiej, wkraczało na podwórko, aby czekać. Część z nich

„Sceną jest zimne, brudne podwórze przed zamkniętym na cztery spusty domem.

zachowywała się przy tym biernie, a część bardzo aktywnie. W każdym razie wszyscy

Zjawia się szesnaście osób, wszystkie z nadzieją, że brama otworzy się i że się <<zała-

zachowywali się bardzo różnie – kierując się wyłącznie chwilowym, bardzo zmiennym

pią>>. Każda z tych osób przyszła z innego powodu, każda z nich oczekuje odpowiedzi

nastrojem. Kontekst ich działania nie został wyjaśniony, można się go było co najwy-

na jakieś osobiste pytania lub rozwiązania problemów, wszystkie natomiast czekają.

żej domyślać. Natomiast motywy działania były tylko w niewielkim stopniu zrozumiałe

Ta godzina czekania przerywa tok ich codziennego życia, daje możliwość zatrzyma-

i dawały się rozszyfrować jedynie przy uważnym śledzeniu danej postaci. Widzowie

nia się, pochylenia się nad swoją sytuacją życiową. Ta godzina czekania jest być może

wiedzieli o aktorach tyle samo, ile ci o widzach, obcy stali przed obcymi. Jedynie czas

najważniejszą w ich życiu.

jak gdyby się zatrzymał, co umożliwiało intensywne przyglądanie się sobie nawzajem.

Ale może być też tak, że jest to godzina, która przeminie bez sensu. Kończy się
<<przerwa>> i nastaje ponownie rzeczywistość dnia codziennego.
Sztuka ta nie opowiada wspaniałych historii, pokazuje jedynie małe, fragmentaryczne wycinki z życia osób czekających. Ale być może te ciche momenty uzmysłowią
coś widzowi, coś na temat jego własnej rzeczywistości i zauważy on, że nie potrzeba do
tego wielkiego dramatu”.

18

To było wszystko. Wtedy właśnie po raz pierwszy zmusiliśmy widzów do selektywnego
i indywidualnego postrzegania.
Wszystko inne, co nie zostało pokazane i opowiedziane, zostało pozostawione fantazji oraz wyobraźni publiczności.
Przypominało to trochę sytuację jak w „prawdziwym” życiu podczas wizyty w restauracji. Człowiek przygląda się ludziom jak rozmawiają, jedzą, śmieją się, kłócą, jak przy-
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chodzą i wychodzą, jak są dla siebie czuli. Wówczas dowiaduje się o wielu szczegółach

teatrem oraz z tym wszystkim, co do niego należy. Przez dłuższy czas nie mogli sobie

z ich życia, a mimo wszystko pozostają oni tajemniczy, gdyż nie zna się kontekstu ich

wyobrazić, jak owoc ich pracy miałby ostatecznie wyglądać. Za ich zgodą wrzuciliśmy ich

działań, co najwyżej można snuć domysły. Mimo wszystko osoby te są fascynujące dla

na głębokie wody i zarówno oni, jak i my nie wiedzieliśmy, czym to się skończy.

obserwatora w całej swojej niedoskonałości.
Sztuka ta, która swoją formą przypominała sztuki Handkego, stanowiła pierwszą
próbę uniknięcia przymusu zamkniętej dramaturgicznie historii oraz uniknięcia stwo-

„Ros arot u n d G r au in gr au ode r das c har m an te
L äc he l n de r A bstu r z kan te ”

rzenia „DRAMATU”, i to dramatu ze wszystkimi jego konsekwencjami, powszechnie występującego w teatrze i którego przebieg jest znany. W związku z tym postanowiliśmy
kierować się „nieumyślnym patrzeniem” Handkego stosowanym przez niego w „Spiel
vom Fragen”. (6)
Przypominając po raz kolejny życzenie Lehmanna – życzenie wielokrotnej akcji:
z każdą nowo pojawiającą się osobą na podwórzu pojawiała się również nieznana historia, w sumie szesnaście razy. Wynikająca z tego symultaniczna gra nie pozostawiała
obserwatorowi wyboru, powodując u niego fragmentaryczne postrzeganie.
Ostatecznie prawdziwe historie życiowe też mają miejsce równocześnie i nie są dramaturgicznie poukładane ani podzielone na dwie role główne! Nawet tradycyjnie dużo
opowiadające kino nie zignorowało tego przeświadczenia. Robert Altmann już w latach
dziewięćdziesiątych w swoich filmach „The Player” (1992), „Shortcuts” (1993) oraz „Prêtà-porter” (1994) rozwinął podobny „postdramatyczny” styl opowiadania.
Widz musiał się więc zdecydować na kim skupić uwagę, a mimo to był w stanie zobaczyć jedynie to, co osoba grająca zechciała o sobie zdradzić. Zatem mamy tu do czynienia jedynie z fragmentami. Ta niezwykła forma percepcji, której w milczeniu wymaga
się od widza doprowadziła u publiczności do irytacji. Wiele pytań dotyczyło poszukiwanej
przez widzów głównej akcji, braku głównej roli, braku uchwytnego, głównego przekazu
oraz podobnych, doskonale znanych aspektów tradycyjnej, dramatycznej formy teatru.
Najbardziej konsekwentnym żądaniem ze strony widza było odegranie poszczególnych
fragmentów sztuki po kolei a nie równocześnie, gdyż to ułatwiłoby skupienie się na poszczególnych historiach. Ale w naszych prezentacjach teatralnych życie miało zostać tylko
„muśnięte”, a nie uznane za temat główny, jak to Peter Handke sformułował w swoim
dziele „Godzina, w której nie wiedzieliśmy nic o sobie nawzajem”. Byłoby nieuczciwie
nie wspomnieć o tym, że aktorzy sami czuli się nieswojo z tą koncepcją. Również oni
początkowo odczuwali potrzebę pracowania ze znanym, zamkniętym, dramatycznym

Czego konkretnie oczekiwaliśmy?
• W swoich biografiach ról uczestnicy mieli zajmować się tematem czekania oraz
powybierać biograficzne wydarzenia, które w tym kontekście były dla nich ważne.
• Z ich biografii zostały wybrane najważniejsze elementy, które w następnym kroku
zostały opracowane teatralnie.
• Czas trwania sztuki został ustalony na sześćdziesiąt minut.
• Wszystkim szesnaścioro uczestnikom zostały przeznaczone po trzy minuty gry,
w których cała uwaga publiczności, w tym również osób współgrających, skupiała
się na danej osobie. Pozostały czas miał zostać przeznaczony na wspólne działania.
• Te trzy minuty zostały podzielone na trzy pojedyncze sekwencje, które miały całkowicie wypełnić czas trzech minut. Czas trwania poszczególnych sekwencji w obrębie

6. Peter Handke, Das Spiel vom Fragen, Suhrkamp Verlag, Franfurt nad Menem 1989, s. 90.
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tych trzech minut był dowolny.

Do tego dochodzi fakt, że po raz pierwszy doświadczyli oni teatru prywatnie, dla

• W tych trzech sekwencjach miały zostać podkreślone najważniejsze elementy po-

nich samych, jako użytecznej części kultury. Rozbawieni i niejako mimochodem zro-

szczególnych, indywidualnych historii aktorów.

zumieli znaczenie starej łacińskiej mądrości „tua res agitur” („chodzi o twoją sprawę”).

• Do wszystkich została skierowana prośba o granie w sposób dyskretny,

W jaki sposób koncepcja odbija się w świadomości osób uczestniczących,

lecz konsekwentny.

doskonale pokazuje fragment sprawozdania osiemnastoletniej uczestniczki na temat

• We wspólnych improwizacjach poszczególne historie zostały na siebie nałożone

tego projektu:

i połączone w odpowiedniej kolejności, która wydawała nam się spójna.
• Oczekiwaliśmy od nich zagrania spektaklu w „nieteatralnej” przestrzeni.

„Oferujemy widzowi rusztowanie, wzdłuż
którego może się poruszać: wzory dźwiękowe, które stale powracają, krótkie wątki akcji

Była to pierwsza próba artystycznego ukierunkowania chaosu rzeczywistości.

rozdzielane między różne osoby. Prowadzimy

Przez dłuższy czas wszystkim nam towarzyszyła niepewność i pełne napięcia

widza tędy i owędy, zachęcamy do tego, by

oczekiwanie. Młodzież szybko spostrzegła, jaką szansę dawała ta otwarta struktura, by

spojrzał tu i tam, aby odkrywał i kojarzył. Pra-

opowiedzieć w niezwykły sposób swoją historię. Nabrała odwagi i zaczęła z zaanga-

cujemy ze skojarzeniami, komunikujemy się

żowaniem i zachwytem wykorzystywać tę okazję. Na uwagę zasługuje radosny fakt,

za pomocą języka migowego. Nie tłumaczy-

że młodzież od początku nie miała żadnych kłopotów z wdrożeniem indywidualnych,

my niczego, przekazujemy treści za pomocą

biograficznych wydarzeń w swoje role.

kostiumów, rekwizytów, gestów i skromnie

Natomiast na eksperyment z przestrzenią nie od razu reagowała entuzjazmem.

używając języka. Z powodu odległości oraz

Kilka razy zdarzyło się, że przychodziliśmy do takiego miejsca i zachwycaliśmy się

niezwykłej perspektywy, z jakiej spogląda

jego możliwościami. W pewnym momencie odwracaliśmy się do piętnastu osób marzną-

publiczność zbyteczne staje się wszystko,

cych w mżawce, lub stojących na zimnym podwórzu, które powątpiewały: „No nie wiem,

co nie jest warte większych gestów. Każ-

tutaj teatr?”. „Tak zimno, brudno i mokro”. Muszę przyznać, że pomieszczenia często

de wypowiedziane słowo i każdy ruch jest

rzeczywiście były zimne, brudne i wilgotne. Musieliśmy się za każdym razem starać, by

sprawdzany pod względem efektu, który

je dogrzać do znośnej temperatury.

może wywołać i wywoła na zmieszanej pu-

Aczkolwiek tego typu wątpliwości zawsze były tylko wyrazem chwilowej ospałości, nie-

„ S in n Riss – e be n hab ic h’s
n oc h gew u sst ”

bliczności. Przez to, że dezorientujemy widza,

pewności i strachu przed oczekiwanym dyskomfortem. W toku pracy wszyscy uczestnicy

wszczepiamy się w jego mózg i zmuszamy do tego, aby od razu zrozumiał. A jeżeli nie

zawsze z rosnącym entuzjazmem podchodzili do danego miejsca. A po czasie stawali się

zrozumie, to aby zasięgnął swojej pamięci i przez tę swoją pamięć zrozumiał.

wyjątkowo dumni z tego, iż grają właśnie w nim.

Widz jest taki sam, jak aktorzy: przychodzi z własnymi doświadczeniami i ocze-

Kolejnym rezultatem naszego teatralnego eksperymentu – oprócz bardzo intensyw-

kiwaniami, widzi własnymi oczyma, odczuwa własnymi odczuciami i myśli za pomocą

nego osobistego i artystycznego przeżycia własnej biografii – było rozwinięcie u uczest-

własnego rozumu. Podczas gdy widz może się ukryć w tłumie widzów, my (aktorzy)

ników zmysłu dla teatru oraz rzeczywistości. Wszystko to umożliwiało im zrozumienie

dajemy część siebie, sprzedajemy tę część ludziom, którzy mogą z nią dalej coś począć.

i zaakceptowanie fragmentaryczności jako konstruktywnej części współczesnego teatru

Nikt nie jest w stanie wszystkiego zrozumieć, nikt nie zobaczy wszystkiego, każdy

oraz jako części ich aktualnego pojmowania świata.

patrzy z innej perspektywy”.

Strach aktora oraz w równym stopniu widza przed pozornym dramaturgicznym
chaosem i wprowadzeniem świata i teatru w osłupienie został nieco złagodzony.
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Rozumienie tea t r u

wadzają z równowagi. Wobec rezultatów i doświadczeń tych prac czujemy się ponad
wszystko zobowiązani.

W tym miejscu należy powiedzieć kilka słów o naszym zasadniczym wyobrażeniu na
temat teatru, a szczególnie teatru z młodzieżą.

„Pedagogika teatru oddaje do dyspozycji podstawy pomocne w znalezieniu własnego
miejsca, własnej siły oraz do znoszenia przeciwieństw między osobistą autonomią a prze-

Albowiem pytań o to, jakie znaczenie ma teatr dla nas, odpowiedzialnych prowadzą-

jęciem obowiązków społecznych” –twierdzi Elinor Lippert w swoim zestawieniu innowa-

cych i wszystkich uczestników i jakie mamy do niego nastawienie, nie da się przemilczeć.

cyjnych teorii teatralnych. „Indywidualne oraz społeczne <<miejsca gry>> powinny być

W zależności od człowieka, teatr spełnia różne funkcje. Każdy przychodzi do teatru

rozpoznane i wykorzystane”, a „orientacja podmiotu w kulturalnym oraz politycznym polu

z innymi zainsteresowaniami. Jest to rzecz normalna, do której każdy ma prawo. Jednak

działania naszych czasów” stoi w pracy teatralnej na pierwszym planie. (8)

uwagę moją zwrócił pewien zadziwiający sposób postrzegania teatru na przestrzeni lat.

Nie chcemy swoim działaniem uczynić z młodzieży aktorów ani reżyserów. Nie chce-

Podczas wizyty w teatrze usłyszeć można wiele rozmów i opinii widzów na temat

my im też pośredniczyć w opartych na podziale pracy zasadach profesjonalnego teatru.

sztuki grania, kostiumów, muzyki i podobnych. Wszystkie te rozmowy mają coś wspól-

Chcemy im natomiast pomóc dojść do ich środka, do ich energii, do ich emocji, do

nego. Mianowicie traktują o zewnętrznych atrybutach teatru. Rzadko jednak – jeżeli

ich osobistych historii. Chcemy zachęcić ich i umożliwić im dzielenie się tym wszystkim

w ogóle – usłyszeć można rozmowę na temat merytoryki sztuki teatralnej. A jeszcze

z publicznością w przyzwoitej, estetyczno-teatralnej formie.

rzadziej rozmowę na temat nawiązania sztuki do teraźniejszości lub do osobistej sytuacji
osób grających.
Zbyt często teatr w naszym żądnym wrażeń społeczeństwie pełni jedynie rolę narzędzia, pozwalającego przynależeć i okazywać przynależność do pewnego środowiska.
Znak obyczajów społecznych nie wymagający dalszego namysłu. Albowiem z pewnością
jest to społecznie zdefiniowane. (7)

Chcemy przekazać im, czym jest teatr w swym sednie, czym on jest naszym zdaniem: nie literaturą, nie papierem, nie czerwoną kurtyną, nie reflektorem, nie czerwonym
siedzeniem dla widzów. Jest on bowiem energią, walką, emocjonalnością, konfliktem,
wiarygodnością i… miłością.
„Teatralna prezentacja jest skończona, nie pozostawia po realizacji żadnego śladu, żadnego przedmiotu do zabrania. Nie jest ani książką, ani dziełem. Jest natomiast energią i dla-

Najzwyczajniej w świecie teatr służy często temu, aby upewnić się, czy świat jest taki,

tego stanowi jedyną, prawdziwą sztukę życia” – pisze Jacques Derrida na temat energii. (9)

jaki był. Nawet szokująca inność w sztuce na scenie, za sprawą zaakceptowanania fikcyjno-

Ale energia ta musi być wyczuwalna na scenie. Aktor musi być w jedności ze sobą

ści, staje się odwracalna i możliwa do cofnięcia do ordynarnego rozumienia rzeczywistości.

i wówczas to, co widać jest właśnie teatrem. W przeciwnym razie widać tylko jego cień!

Jeśli porównać takie nastawienie do powszechnie występującej praktyki w szkolnych

A jak wygląda sprawa z walką?

i młodzieżowych teatrach, wówczas w wielu dziedzinach dostrzec można podobną po-

Teatr jest jak życie, a walczymy przez całe nasze życie: ciągle czegoś chcemy.

stawę. Jeżeli potrzeba obcowania z kulturą może być zaspokojona przez percepcję lub

Właśnie to powoduje, że wchodzimy w konflikt z motywacjami innych ludzi. A kon-

imitację profesjonalnych wzorców tradycyjnie zdefiniowanej formy dziedzin sztuki, to jest
to kwestia, która absolutnie ma swoje uzasadnienie.
Z drugiej strony jesteśmy świadomi, że oprócz tradycyjnej części w młodzieżowym, szkolnym lub amatorskim teatrze znajdziemy również szeroki zakres wyśmienitych
formalnie i merytorycznie prac. Ale także prac, które irytują, są nieprzyzwoite i wypro-

flikt ten jest tym, co powoduje „dramę”.
„Fabuła Czechowa pt. <<Trzy siostry>> nie opowiada o trzech siostrach, którym nie
udaje się dostać do Moskwy. Opowiada natomiast o tym, jak w trakcie całej sztuki dokładają
one wszelkich starań i używają wszystkich swoich sił, aby dotrzeć do Moskwy”. (10)
Tak Michael Shurtleff – wieloletni reżyser obsady przy Broadway w Nowym Jorku –
definiuje swoje wyobrażenie o teatrze. Chcemy widzieć, jak aktorzy na scenie walczą, jak

7. Z pozoru istniejącej społecznej definicji znaczenia teatru przeciwstawiona jest często bardzo niejasna, osobista
definicja. Prowadzący zespoły, który od lat uczy przedmiotu gry aktorskiej, odpowiedział mi w sposób następujący na
tego dotyczące pytanie: „Ach, nie miałem jeszcze czasu się nad tym zastanowić!”. Drugi natomiast próbował posiłkować się leksykalną definicją, a trzeci wymamrotał coś w stylu „wskakiwania w inne role”.
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8. Elinor Lippert (wyd.), theater spielen, C.C. Buchners Verlag, Bamberg 1998, s. 5. [tłumaczenie własne]
9. Jacques Derrida, Das Theater der Grausamkeit und die Geschlossenheut der Repräsentation, w: Die Schrift und die
Differenz, Suhrkamp Verlag, Franfurt 1976, s. 375. [tłumaczenie własne]
10. Michael Shurtleff, Erfolgreich Vorsprechen, Alexander Verlag, Berlin 1999, s. 59. [tłumaczenie własne]
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pragną, jak przeżywają upadki i nieustannie się podnoszą, by znów upaść – ale tym razem

zdarza się to samoistnie – zbyt często i zbyt szybko. Każdy z nas, zapytany o to, mógłby

na wyższym poziomie. Wciąż się wspinają, jak to ujął kiedyś George Tabori. Naszym zda-

zapewne poprzeć to własnym przykładem.

niem teatr wcale nie musi być jak piłka nożna, co postulował autor dramatów dla dzieci,

Im starsi jesteśmy, tym więcej poręczy, poduszek powietrznych i pałąków bez-

Dietmar Roberg, w związku z wolną sceną lat osiemdziesiątych. Aczkolwiek znane i niecier-

pieczeństwa wbudowujemy w nasze życie, aby ochronić naszą, z trudem stworzoną,

pliwe żądanie płynące ze strony fanów na stadionie, skierowane do pozbawionych energii

tożsamość przed niespodziewanym zderzeniem z nieznanym. Podświadomie chcemy

oraz emocji rzemieślników na boisku: „Chcemy widzieć, jak walczycie!” pasuje, według

uchronić się w ten sposób przed krytycznym rozpatrywaniem naszych „planów budowy”

nas, również do przedstawień scenicznych. Bo niby dlaczego jako publiczność mielibyśmy

samych siebie. Fałsze powstają po cichu, lecz gdy wypuszczą korzenie, stają się jeszcze

chcieć w teatrze oglądać ludzi, którzy się poddali? Którzy przestali walczyć o swoje życie?

bardziej oporne na jakąkolwiek zmianę.

Mówiąc o energii i walce mam świadomość, że bodźcem najsilniej ją wyzwalającym

Jednak spotkanie obcego, dotychczas nieznanego jest rzeczą najciekawszą. Wdać

jest ludzka emocjonalność. Ale nie jest to raczej konflikt ludzki, wywołany i podtrzymy-

się w konfrontację z czymś nowym, wejść na drogę, której celu jeszcze nie znamy. Po-

wany przez emocje. Są to siły, które umożliwiają przeżycie uczucia szczęścia oraz nie-

szukiwać własnych wytworów kultury, rozwijać i próbować własnych, estetycznych form

szczęścia. W teatrze zawsze chodzi o konflikt, to komunał. Nawet w komedii bulwarowej

ekspresji. Bez reprodukcji uznanych, sprawdzonych treści i form, które są najczęściej na

zawsze chodzi o konflikt. Co dziwne, w szkolnym i młodzieżowym teatrze wciąż zdarza

zbyt niskim poziomie.

się, że to neutralne pojęcie nabiera znaczenia negatywnego „problemu”, którego na-

Znane hasło wyborcze jednej z demokratycznych partii lat pięćdziesiątych: „Żad-

stępstwem jest fala negatywnych skojarzeń. „Dlaczego zawsze wszystko przedstawiacie

nych eksperymentów”, nie powinno w żadnym wypadku być uwzględniane w planach

w tak negatywny sposób?” – tak brzmi popularne pytanie krytyka teatralnego, Alfreda

życiowych. Sposób odnajdywania drogi życiowej według zasady „Trial and Error” rodzi

Kerra, które do złudzenia przypomina pytanie: „Panie Kästner, gdzie jest Pana pozytywne

pytanie, kiedy mają mieć miejsce eksperymenty, jeżeli nie w okresie między szesnastym

nastawienie?”. Wiarygodność wydarzenia teatralnego jest ostatecznie dowodem na to,

a dwudziestym szóstym rokiem życia? Znany neurobiolog Manfred Spitzer definiuje tę

czy projekt się powiódł, czy nie. Przy czym oczywiście należy zdać sobie sprawę z tego,

nieuniknioną drogę doświadczania „zmienności” przez młodzież w następujący sposób:

iż ta ocena podlega subiektywnemu postrzeganiu.

„Przez wiele różnych doświadczeń, przez nasze ocieranie się o wyobrażenia innych

A miłość? Jestem przekonany, że wraz ze swoimi pozytywnymi i negatywnymi

i przez nasze z tym związane ciągłe ocenianie, zostają otwarte czy też rozwinięte miejsca

oznakami podlega wszelkim naszym działaniom i jest tym samym, świadomie bądź też

do reprezentacji. Im bardziej zróżnicowane są te przestrzenie, tym bardziej osoba dorosła

nieświadomie, siłą napędową osób grających na scenie.

jest później w stanie oceniać skomplikowane stany rzeczy”. (11)

Jakie to wszystko ma znaczenie dla teatru młodzieżowego?
Teatr emocji i walki jest teatrem niepewności, a jednocześnie teatrem, który daje szansę
na odnalezienie siebie samego. „Żywy” teatr odzwierciedla niepewną sytuację życiową

Również młodzież, która zadeklaruje chęć zainwestowania sporej części wolnego
czasu w ten rodzaj grupy teatralnej to często młodzi ludzie, mający dotychczas mało
styczności z teatrem, zarówno w teorii, jak i w praktyce.

młodzieży. Znajduje się ona, wskutek swojej biograficznej sytuacji, w stadium przejściowym:

Mają oni jednak pewne wyobrażenia o teatrze, które zostały im przekazane przez

psychicznie, fizycznie, zawodowo i społecznie. Dla młodych ludzi jest to czas pierwszej

media. Tradycyjne, znane formy teatru od czerwonych zasłon po sceny pudełkowe są im

poważnej reorientacji, czas szukania indywidualnej drogi życiowej oraz perspektywy na

bliższe od wszelkiego rodzaju teatru eksperymentalnego. Żartobliwie można by powie-

przyszłość. Ze wszystkich dziedzin sztuki, teatr oferuje najpiękniejszą możliwość rozpoznania

dzieć, że ów rodzaj znajomości teatru młodzież wyssała z mlekiem matki. Tak pewni są

właściwego kierunku, umożliwia estetyczne kulturowo i socjalnie rozumienie świata. Stanowi

w swoich wyobrażeniach o istocie i formie, sensie i zastosowaniu teatru.

tym samym idealny pomost między indywiduum a jego otoczeniem.
Niemniej jednak jesteśmy zdania, że w okresie przejściowym nie powinno się wpajać i umacniać znanych już teatralnych i społecznych struktur. Niestety w toku dorastania
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11. Manfred Spitzer, Lernen, Gehirnforschung und die Schule des Lebens, Spektrum Akademischer Verlag, Berlin
2002, s. 356. [tłumaczenie własne]
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Tak czy inaczej my, jako prowadzący, w żadnym wypadku nie możemy podporząd-

Teatr młodzieżowy ma na celu…

kować się tym wyobrażeniom zgodnie z obronnym zdaniem: „Młodzież tak chciała!”.

• … angażowanie młodzieży w procesy artystyczne;

Skąd u młodzieży to zakotwiczenie stereotypów dotyczących teatru? Jest to trudne py-

• … powoływanie się na własne siły innowacji i własną kreatywność oraz ich pobu-

tanie, a znalezienie odpowiedzi stanowiłoby wykroczenie poza ramy niniejszej rozprawy.

dzanie. W związku z powyższym młodzież nie powinna na wstępie szukać dramatu
teatralnego, który mogłaby odegrać, gdyż mogłoby to spowodować tendencję do
naśladowania teatru profesjonalnego; (12) Ten „inny” sposób pracy oferuje możli-

Cele

wość wypracowania własnych, estetycznych form ekspresji oraz dzieł kultury;
Według nas teatr młodzieżowy różni się w wielu istotnych kwestiach od tradycyjnego

• … przekazywanie młodzieży, poprzez doświadczanie, merytorycznych oraz istotnych

teatru i tradycyjnej pracy teatralnej.

formalnie przeświadczeń w zakresie dziedziny sztuki teatru. Poszukiwanie własnych
form ekspresji. Eksperymentowanie z formą i treścią wymaga oczywiście zawłaszczenia do pewnego stopnia „klasycznych, tradycyjnych” środków teatralnych. Nie są

Teatr młodzieżowy nie ma na celu…
• … tłumaczenia młodzieży profesjonal-

one natomiast celem samym w sobie ani celem ostatecznym i nie służą imitacji

nego teatru w jego obecnych strukturach

tradycyjnych form. Powinny być pojmowane jako stadium przejściowe, w którym

i postaci;

młodzi aktorzy przyswajają sobie konieczne narzędzia pracy do rozpoczynającej się

• … wpajania oraz wzmacniania teatral-

ekspedycji merytorycznej i teatralnej;

nych i społecznych wzorców poprzez ich

• … zaoferowanie młodzieży niezwykłej okazji zajęcia się interesującymi problemami

powtarzanie;

oraz konfliktami w sposób estetyczny oraz perspektywiczny.

• … kształcenia młodzieży na profesjo-

Istotnym wymogiem dla osiągnięcia owocnej pracy jest uświadomienie sobie już na

nalnych aktorów;

początku oraz traktowanie poważnie własnej sytuacji i własnych umiejętności. Nie

• … oferowania młodzieży gry teatralnej

po to, aby się tym zadowolić, ale po to, by kontynuować pracę w sposób „realistycz-

jako eskapistycznego hobby;

nie-utopijny”. Dla teatru młodzieżowego hasło wyborcze „tua res agitur” („Chodzi

• … wykonywania pracy społecznej. To,

o twoją sprawę”) powinno obowiązywać w jeszcze większym stopniu niż dla teatru

że dzięki pracy teatralnej dochodzi do

profesjonalnego. Ta „sprawa” może początkowo wydawać się odległa, ale nawiązanie

rozwoju, próby i wyćwiczenia zdolności

do własnej osoby powinno być obecne i możliwe do zrealizowania w grze teatralnej;

społecznych jest wspaniałą i oczywistą

• … dodawanie młodzieży odwagi, by traktować własne problemy oraz konflikty jako

drobnostką. Nie jest to jednak pierwotny
cel pracy teatralnej;

„ Sin n Riss – eben hab ich’s
n och g ewusst ”

istotne i poddawanie dyskusji powstałych rezultatów. W ten sposób włączają one
osoby współgrające oraz widzów w umysłowe oraz teatralne procesy i wzywają do

• … dokonywania pracy terapeutycznej.

wyciągnięcia wniosków;

Jeżeli sztuki teatralne zajmują się sytuacjami konfliktowymi, dotyczącymi prze-

• … umożliwianie młodzieży doświadczania teatru jako kulturalnego, estetycznego

pełnionego doświadczeniami i przeżyciami świata młodzieży, a rezultatem tego
są narzędzia pomocne w rozwiązywaniu konfliktów, to nie jest to ani terapia, ani
środki poprzedzające terapię. Jest to zwykła konfrontacja młodzieży ze zwykłymi
problemami, w tym przypadku nie tylko w ramach rozmowy, ale również w ramach
estetycznych środków twórczych.
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12. W ramach wakacyjnego kursu na berlińskiej Akademii Sztuk Pięknych w 2003 roku Kristin Wardetzky, profesor
pedagogiki teatru, stwierdziła lapidarnie na temat „Nie-ja czy nie nie-ja? Nowe formy przekazu w pedagogice teatru”:
„… zwłaszcza teatr młodzieżowy ewoluuje w kierunki teatru <<innego>>, który swoją treść i różnorodność form czerpie
ze świata aktorek i aktorów. To gra ciałem i gestyczny język oraz ich spojrzenie na kulturę przeszłości, teraźniejszości
i przyszłości są tym, wokół czego kręci się cała praca”. Cytat z: Nicht-Ich oder nicht Nicht-Ich? Neue Darstellungsformen
in der Theaterpädagogik, Einführung: Ferienkurse an der Universität der Künste 2003, w: Korrespondenzen – Zeitschrift für Theaterpädagogik, 2004 nr 44, Berlin, s. 42. [tłumaczenie własne]

29

narzędzia do zdobywania świata i doświadczania teatru jako osobiście użytecznego

– Aspekt integracji społecznej stanowi podstawowe założenie tego projektu. Polega on

medium. Młodzież powinna znaleźć temat, który w szczególny sposób dotyczyłby

na tym, że młodzież z różnych szkół i różnych dzielnic miasta oraz o różnym pochodze-

aspektów osobistych, społecznych, zawodowych oraz socjalnych ich życia. Akcenty

niu społecznym zostaje połączona we wspólnym, kreatywnym projekcie.

merytoryczne powinni oni oczywiście stawiać sami – odpowiednio do własnych

Bariery narzucane zwykle przez szkołę zostają naruszone. Pobudzone zostaje zain-

zainteresowań. Albowiem w tej sytuacji obowiązuje zasada: „Role powinny zo-

teresowanie innymi obszarami szkoły oraz życia, zawierane są kontakty między młodzieżą

stać przystosowane do młodzieży, a nie młodzież do ról!”. Te trzy zakresy obej-

z różnych warstw społecznych. Poprzez włączenie różnych obszarów edukacji powstaje

mują, w naszym rozumowaniu, całe życie i spełniają tym samym również żądanie

również – odbierana pozytywnie – duża rozpiętość wiekowa w grupie. Ta charaktery-

Wolfganga Schneidera: „Teatr młodzieżowy powinien mieć egzystencjalny, polityczny

styczna pozioma i pionowa mieszanka wiekowa i społeczna jest przez uczestników

i estetyczny wymiar”; (13)

wciąż opisywana jako niezwykle pomocna w pracy i jako stanowiąca dobre uzupełnienie

• … umożliwianie młodzieży rozpoznania autentyczności jako istoty teatru. Auten-

własnych doświadczeń życiowych.

tyczność powinna być w tym miejscu rozumiana jako próba zbliżenia się do nieosiągalnej „absolutnej” prawdy.

Ten sam temat (np. „przemoc”) – wskutek różnych punktów widzenia, opinii, doświadczeń i osobistych styczności – w przeciągu trwającej wiele miesięcy pracy przyjmie
postać niesamowitego dzieła, charakteryzującego się znaczną złożonością i zróżnico-

W wyniku wieloletnich rozważań, towarzyszących naszej pracy teatralnej, rozwinął

waniem. Z punktu widzenia 15-letniej gimnazjalistki, 22-letniej niedoszłej policjantki,

się rodzaj teatru młodzieżowego, który dodatkowo przyjął specyficzny charakter „post-

25-letniej pielęgniarki, 27-letniego studenta matematyki, 18-letniej maturzystki, 19-let-

dramatycznego” doświadczania rzeczywistości.

niego ucznia kształcącego się na pracownika spedycji i 20-letniej absolwentki szkoły

Znaleziona w tym samym okresie nazwa „Bremens Erstes Schulübergreifendes
Theater”, w skrócie B.E.S.T., dopełniła przemyślenia koncepcji dotyczących tożsamości
grupowej oraz prezentacji siebie względem otoczenia.

zawodowej pochodzenia tureckiego, przemoc będzie czymś innym.
Młodzi ludzie, którzy prawdopodobnie nigdy by się nie spotkali, pracują w ten sposób przez ponad rok nad sobą, nad wspólnymi zagadnieniami oraz estetyczną realizacją
własnych wizji. Sam fakt jest społecznym, kulturalnym oraz psychologicznym sukcesem,

Młodzieżowa g r u pa tea t r a l n a B.E . S.T. – o pi s ko n ce pc j i

który przez końcową publiczną prezentację w zasadzie nie ulega zakończeniu.

Ofertę teatralną skierowaną do młodzieży z Bremy można zdefiniować i opisać w na-

– Merytorycznie rzecz ujmując grupa zajmuje się aktualnymi tematami dotyczącymi

stępujący sposób:

wydarzeń oraz doświadczeń w ich życiu (np. tematem miłości, przemocy, samotności,

„Młodzieżowa grupa teatralna B.E.S.T., <<Bremens Erstes Schulübergreifendes The-

perspektyw na przyszłość, pytań o sens życia).

ater>>, stanowi projekt organizacji rządowej o nazwie <<Senator für Bildung und Wissenschaft >> we współpracy ze stowarzyszeniem o nazwie <<Kulturwerkstatt westend

– Zarówno w procesie pracy, jak i w produkcie końcowym nie chodzi jedynie o to,

e.V.>>. Projekt został świadomie umiejscowiony pomiędzy klasycznymi instytucjami, ja-

by opisać dany problem, ale również o to, aby spróbować otworzyć uczestnikom

kimi są szkoła i teatr oraz umożliwia młodzieży ze wszystkich szkół oraz innych trybów

możliwie idealną perspektywę na przyszłość. Praca teatralna w tym kontekście może

kształcenia wspólną grę teatralną. Jest więc w swej istocie projektem teatralno-peda-

być definiowana jako pomoc orientacyjna przy poszukiwaniu indywidualnych, kul-

gogicznym w zakresie pozaszkolnych zajęć, dostępnym dla wszystkich młodych ludzi.

turowych i społecznych tożsamości uczestników. Innymi słowy, praca ta oznacza

Przedział wiekowy ustanowiony został na szesnaście do dwudziestu lat.

poznawanie samego siebie, tego, co obce oraz poznawanie świata. A wszystko to
za pomocą teatru.

13. Wolfgang Schneider, Heidrun Rottke, Mission und Vision, w: Zukunft Jugendkulturarbeit, Schriftenreihe der Bundesvereinigung Kulturelle Jugendarbeit e.V., t. 28, Remscheid 1994, s. 44. [tłumaczenie własne]
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– Każdorazowo przy opracowywaniu jakiegoś problemu chodzi o to, aby w procesie

Dla części młodzieży pracowanie z grupą teatralną B.E.S.T. stanowiło w minionych

estetycznego uczenia się rozwinąć świadomość procesów artystycznych i w ten sposób

latach dodatkowo impuls, który spowodował podjęcie decyzji o karierze artystycznej. Czy

przekształcać i zagęszczać prawdziwe doświadczenia życiowe w teatralną formę.

to w zakresie zawodowego aktorstwa, reżyserii, czy też pedagogiki teatru.

W tym kontekście świadomie został zastosowany eksperyment z użyciem niekonwencjonalnych form teatralnych. (14)

Podczas pracy nad merytorycznie najważniejszym dla nich zakresem problemowym,
młodzież doświadcza medium, jakim jest teatr jako części indywidualnie użytecznej kultury.

„ He rzsc h läge re ie n”

Wedle osobistych tematów, w projekcie tym powstają tak zwane „produkcje własne”.
– Podstawową zasadą teatralnej pracy tej grupy jest eksperyment. Oznacza to świadome opuszczenie znanego otoczenia, znanych struktur. Ważne jest, aby za każdym
razem na nowo dopuszczać aspekt obcości, dostosowywać się do chaosu i nie dać się
ograniczyć przez pozornie sprawdzone formy.
– Grupa nie dysponuje własną sceną do odegrania spektakli, lecz dla każdej produkcji
szuka odpowiednio „nieteatralnego” miejsca. Grupa dba o to, by w ramach poszukiwań
sprawdzać różne miejsca w różnych dzielnicach miasta pod kątem możliwości odegrania
w nim przedstawienia, wędrując po dzielnicach Bremy.
– Ten rodzaj pracy teatralnej definiuje się jako estetyczna realizacja egzystencjalnego
nastroju za pomocą środków teatru, a nie jako lekcje teatralne.
Rozwój każdej nowej produkcji teatralnej odbywa się w ramach czterech zasadniczych, konstytuujących pracę obszarach: przestrzeni, tematu, założeń artystycznych
i nastroju.

Młodzież uczy się przy tym podstaw aktorstwa, teatru tańca, dramaturgii oraz reżyserii. Indywidualna praca nad rolą, rozwijanie fantazji scenicznej oraz łączenie wielu
pozornie niezwiązanych ze sobą, pojedynczych części teatru do jednej wspólnej sztuki
to istota pracy artystycznej w ciągu dziewięcio- lub dziesięciomiesięcznego okresu pracy
nad produkcją.

Jeśli zaoferuje się młodym aktorom amatorom nadzwyczajne miejsca do realizacji sztuki, do tego osiągnie się porozumienie co do jej tematu i założeń artystycznych
uwzględniając indywidualny nastrój uczestników i zespołu oraz opracuje się scenicznie
wybrany temat, istnieją duże szanse, że styl gry pozbawiony będzie fałszywego, nienaturalnego tonu, lecz będzie wiarygodny i przekonywujący, bez zbędnego przeciążenia aktorów.
– W ciągu kilku lat osiągnęliśmy coś, czego nie dało się wcześniej zaplanować: młodzież

14. Zgadzamy się w tym wypadku z żądaniami Floriana Vaßena, profesora współczesnej literatury niemieckiej na Uniwersytecie w Hanowerze, który w 1997 roku pisze: „Z całą pewnością uwzględniane są w pracy teatralnej różnorakie
codzienne doświadczenia nieprofesjonalnych aktorek i aktorów i w ten sposób także tematy dnia powszedniego;
oczywiście, że jest sensowne, bazować w trakcie grania na doświadczeniach graczy, mówiąc inaczej, odebrać ich
w miejscu, w którym się właśnie znajdują. Jest natomiast także konieczne, aby wznieść się ponad ten poziom, czyli
stworzyć coś niezwykłego, sztucznego, czyli właśnie artystycznego, co pomoże być może uczestnikom przełamać
poczucie krzepkiej i zdeformowanej codzienności.” Z: F. Vaßen, Verkehrte Welt? Der Stellenwert von Ästhetik in
Theaterwissenschaft und Theaterpädagogik, w: Ästhetik des Schul- und Amateurtheaters, wyd. Jürgen Belgrad, Baltmannsweiler 1997. [tłumaczenie własne]
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pracująca w grupie od lat, mogła, na podstawie aktualnych tematów, przerobić swój
osobisty rozwój w sposób estetycznej kontunuacji. Tym sposobem praca teatralna stała
się zajęciem kulturalnym, towarzyszącym życiu.
Jeżeli zdefiniujemy teatr jako miejsce do autorefleksji każdego człowieka za pomocą estetycznych, czyli teatralnych narzędzi, która dokonuje się publicznie i w oparciu
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o podział pracy, wówczas taka forma stanowi optymalną możliwość pracy teatralnej

osobowych i grupowych scen;

z młodzieżą.

• praca z ciałem;
• równouprawnienie wszystkich uczestników przy tworzeniu ról i przedstawień teatralnych;

– „Każdorazowo po zakończonym projekcie grupa powstaje na nowo i pozostaje w ten

• charakterystyczny sposób tworzenia roli przy uwzględnieniu aspektów biograficznych;

sposób nieustannie otwarta na zainteresowaną teatrem młodzież ze wszystkich dzielnic

• sposób powstawania spektaklu, od pojedynczej sceny do całości;

Bremy. Młodzież nie musi posiadać doświadczenia w dziedzienie teatru. W zasadzie

• element przypadku;

uczestnicy pracują przy projekcie od jednego roku do pięciu lat”.

• zmodyfikowane wymagania względem widza w zależności od jego percepcji;
• specyficzna sytuacja prowadzącego.
P r ze bi eg p rodukc ji teatr al ne j
Następujący schemat w prosty i czytelny sposób pokazuje przebieg typowej produkcji
teatralnej w wykonaniu grupy B.E.S.T. Poszczególne elementy zostały szczegółowo omówione na dalszych stronach.

MIESIĄC

INSCENIZACJA

styczeń

Zestawienie grupy (co roku

PRZESTRZEŃ

powstaje nowa grupa) 15-20
młodych uczestników
luty

Rozwój zespołu artystycznego
Podstawy aktorskie I

marzec
„ Sc h e ite rHe ite r”

Podstawy aktorskie II
kwiecień

W ten sposób w latach 1990 - 2005 powstało czternaście spektakli, przy czym – co

Rozwój zespołu artystycznego
Podstawy aktorskie III

ciekawe – czas realizacji każdego z nich wyniósł dziewięć miesięcy.
Z projektu wynika cały szereg praktycznych skutków, charakterystycznych dla

Wybór tematu
maj

Praca nad tematem

czerwiec

Praca nad rolami

pracy z grupą młodzieżową B.E.S.T.:

z uwzględnieniem elementów

• użycie medium jakim jest teatr jako doświadczanego osobiście, kulturowego narzędzia

biograficznych

do przyswojenia świata;
• teatralne wykorzystanie przestrzeni „nieteatralnych”;

POSZUKIWANA

Rozwój zespołu artystycznego

ipiec

ZNALEZIONA

Praca nad rolami oraz
indywidualnymi fabułami

• performatywna i symultaniczna forma prezentacji w postaci jednoosobowych, dwu-
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sierpień/

Ewolucja tematu w wybranej

wrzesień

przestrzeni oraz połączenie
poszczególnych fabuł
Praca grupowa – wspólna
inscenizacja 6-7 tygodni

wrzesień/

Przedstawienie premierowe

październik

10 przedstawień

P RZ ES T RZ EŃ JA KO KO N S T YT UA N TA
OSWOJONA
I ZORGANIZOWANA

Po spektaklu „Die Angst der Papelmuse vor der Entkernung”, a najpóźniej po naszych
doświadczeniach z „Auszeit” zyskaliśmy całkowitą pewność, czego chcemy. Zaprzestaliśmy wówczas poszukiwań miejsc stricte teatralnych na rzecz znalezienia miejsc nietypowych. W miejscach tych nie zamierzaliśmy budować scen teatralnych, lecz raczej wykorzystać te przestrzenie jako sceny. Innymi słowy, jako otwarte, teatralne „miejsca akcji”.
W ten sposób rozwinęła się koncepcja przestrzeni, która po dziś dzień jest istotnym
elementem naszej pracy. Stało się to w wyniku potrzeb, które ujawniły się po pierwszej
produkcji, a zatem było to dzieło przypadku. Dopiero z czasem stało się dla nas jasne, że
nasze wyobrażenia o przestrzeni wpasowują się w starą tradycję awangardy teatralnej,
która przez ostatnie sto lat starała się uciec z jednowymiarowej przestrzeni, tzw. sceny
pudełkowej. (15)
W naszej pracy bardzo wiele zawdzięczamy

„Ze l lTe il u n g”

przypadkowi i staramy się na nim polegać po dziś
dzień, jako że jest to element stale obecny w chaosie pracy teatralnej.
P r ze str ze ń otwar ta
„Aktorzy i widzowie, a także scena i widownia w swej
istocie i pochodzeniu nie są sobie przeciwstawne,
lecz stanowią jedność”. (Georg Fuchs, 1904) (16)
Otwarte, performatywne pomieszczenie jest
jednym z podstawowych elementów naszej teatralnej pracy z młodzieżą. Widzowie i aktorzy nie
są już oddzieleni. Widzowie doświadczają aktorów
15. Użycie japońskiej kładki („hanamichi”) w europejskim teatrze na początku XX wieku umożliwiło widzowi po raz
pierwszy na zmianę perspektywy. Odtąd pionierzy teatru tacy jak Wsewolod Emiljewitsch Meyerhold, Max Reinhardt
czy Erwin Piscator oraz wielu innych próbowało złamać dominującą czwartą ścianę i zdefiniować na nowo teatralne
pomieszczenia.
Erika Fischer-Lichte, Die Entdeckung des Zuschauers. Paradigmenwechsel auf dem Theater des 20. Jahrhunderts, A.
Francke Verlag, Tybinga i Bazylea 1997, s. 15-16.
16. Georg Fuchs, Die Schaubühne der Zukunft, Berlin/Lipsk 1904. Cytat z: Erika Fischer-Lichte, Die Entdeckung des
Zuschauers. Paradigmenwechsel auf dem Theater des 20. Jahrhunderts, A. Francke Verlag, Tybinga i Bazylea 1997,
s. 15. [tłumaczenie własne]
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z bliska, a teatr staje się momentem współprzeżywanych energii, jak to określił Hans-

tajemnicę, która jest częścią tej nieznanej historii. Daje to grze teatralnej dodatkowe

-Thies Lehmann. (17)

cechy estetyczne i merytoryczne. Ta tajemnica, ten nadzwyczaj przestrzenny podtekst,

Dzięki temu powstaje wspólnota aktorów i widzów, a teatr odbierany jest jako
wspólny czas, jako wspólne doświadczenie. Przestrzeń jest wówczas: „Co prawda wy-

pozostaje najczęściej również dla nas tajemnicą, która pobudza fantazję i daje się odczuć w sposób niewypowiedziany.

różniona, ale, stanowiąc continuum rzeczywistości, staję się wymyśloną częścią świata (…)

Dotyczy to przede wszystkim starszych budynków. Jeżeli na przykład pójdziemy

i w ten sposób cząstką rzeczywistości życiowej”. (18) „… i mimo fragmentacji (chodzi) o zde-

do nowego budynku fabrycznego, jego przestrzeń kryje mało tajemnic, jest on w pełni

finiowane pod względem tematu przestrzenie”. (19)

funkcjonalny. Wszystko jest gładkie, przemyślane i zrozumiałe. Wiadomo, co do czego

Już na początku dwudziestego wieku twórcy teatralni, tacy jak Wsewolod E. Meyer-

służy, brakuje wyjątkowego, przestrzennego podtekstu.

hold i Erwin Piscator, żądali zniesienia tradycyjnej architektury teatralnej, dzielącej wnę-

Tajemnicy wielowarstwowości brak jest w przypadku klasycznej sceny teatralnej.

trze teatralne na scenę, parkiet, tył sceny oraz pierwszą pozycję i balkon. Piscator zażądał

Należałoby ją sztucznie dodać. O ile w ogóle da się to zrobić! Za to przestrzeń teatralna

„jednej wielkiej sali zebrań”, w której byłaby możliwa bezpośrednia konfrontacja aktorów

ma już w sobie podtekst teatralny, gdyż

i publiczności, i w której aktywny widz stałby się współtwórcą wspólnego wieczoru te-

teatr za każdym razem przekierowuje do

atralnego. Już w roku 1927 Meyerhold stwierdził kategorycznie:

teatru. Wskazuje na aspekt fikcjonalno-

„Dotąd było ogólnie przyjęte dzielenie budynku teatralnego na widownię oraz scenę.

ści, a nie rzeczywistości. W związku z tym

Uważamy, że ta głęboko zakorzeniona koncepcja jest nieprawidłowa. Dziś musimy powie-

każdy nowy teatr jest kontynuacją teatru!

dzieć: <<Istnieje tylko jeden jedyny budynek, jedna całość – jeden teatr>>”. (20)

Wraz z rozwijaniem kolejnych spek-

Przestrzeń, w której odbywa się spektakl nie jest oczywiście – w całej swej wyjątkowo-

takli, chronologia szukania i odnajdywania

ści – dowolnym miejscem; raczej stanowi ona każdorazowo esencję danej koncepcji sztuki.

przestrzeni pozostaje wciąż taka sama.

Przestrzeń jest zarazem rywalem i partnerem spektaklu, stawia nam wymogi i ofe-

Najpierw decydujemy się wspólnie na je-

ruje swoją pomoc przy opracowywaniu i tworzeniu tematu. W zderzeniu fikcji z rze-

den ogólny temat (np. przemoc, miłość,

czywistością powstaje możliwość nowego, niezwyczajnego spojrzenia na wydarzenie

tożsamość), równocześnie poszukując

estetyczne, co z jednej strony dezorientuje widza, ale z drugiej strony umożliwia widzowi

przestrzeni. Ale dopiero wówczas, gdy

indywidualne dojście do prezentowanych treści, o ile widz zechce się w to zaangażować.

znajdziemy miejsce, w którym możemy

(Patrz: „Rola widza”)

zagrać – również tutaj wybór rodzaju i wy-

W tej niezwykłej przestrzeni i z tej niezwykłej przestrzeni rozwija się całościowa kon-

glądu miejsca jest przypadkowy – rozwija

cepcja dramaturgiczna, pojedyncze sceny otrzymują swój ostateczny kształt i na końcu

się merytorycznie, teatralnie i dramatur-

powstaje również specyficzny styl gry.

gicznie kształt zarysowanej tematyki.

„Ze l lTe il u n g”

Korzyści płynące z tych „nieteatralnych” przestrzeni polegają również na tym, że

Oznacza to, że nigdy nie znajdziemy „pasującej” przestrzeni dla istniejącej już sztuki,

posiadają one – w przeciwieństwie do tradycyjnej sceny – własną, indywidualną historię,

gdyż sztuka w danym momencie po pierwsze nie istnieje, a po drugie nie moglibyśmy
sobie na to przy obecnych trudnościach w poszukiwaniach pozwolić. Konkretny spektakl

17. Hans-Thies Lehmann, Teatr Postdramatyczny, Kraków 2009, s. 247.
18. Hans-Thies Lehmann, Postdramatisches Theater, Verlag der Autoren 1999, Frankfurt nad Menem 2001, s. 288.
[tłumaczenie własne]
19. Hans-Thies Lehmann, Postdramatisches Theater, Verlag der Autoren 1999, Frankfurt nad Menem 2001, s. 296.
[tłumaczenie własne]
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powstaje więc w przypadkowo odkrytym miejscu.
Konkretna koncepcja przestrzeni, która w przebiegu naszej pracy została rozwinięta,
urzeczywistnia się – najprościej mówiąc – w dwóch różnych wersjach.
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• Temat „czekanie” został rozwinięty i rozegrany na starym, zadaszonym podwórzu

Przest rzeń r zeczyw i st a

przed zamkniętą bramą. Rzeczywistość podwórza odpowiadała naszej rzeczywistoNa ile tylko jest to możliwe, wykorzystujemy dane miejsce do gry jako konkretną, rzeczy-

ści teatralnej. Podwórze pozostało więc podwórzem.

wistą przestrzeń; jako to, czym ona jest, czym była, czy też jako to, czym mogłaby być.

• Temat „ludzkiego osamotnienia i samotności” rozegrany został w dużej sali domu

Przede wszystkim przestrzeń ta jest często miejscem, w którym, przy jej swoistym cha-

kultury na terenie szpitala w Bremie. Sala, która podczas obu wojen światowych

rakterze, może odbyć się spotkanie kilku osób. Jest miejscem, w którym drogi życiowe

używana była jako lazaret, została wykorzystana w tej właśnie funkcji.

różnych ludzi mogą się krzyżować, wywierając wzajemny wpływ. Nie interesuje nas przy

• Dla tematu „perspektywy na przyszłość” znaleźliśmy starą halę przy dworcu głów-

tym nigdy rozliczenie się z historią tego miejsca, odnosząc się do teatru historyzującego.

nym w Bremie, która stała się prowizoryczną halą odpraw emigrantów.

Przykładowo, wykorzystując supermarket jako przestrzeń, nie rozwijamy w nim dramatu

• Temat „dzisiejsze wartości” został rozpracowany w „Kleinod des Bremischen To-

traktującego o jego historii i problemach konsumpcji, czy też problemach danej sieci

urismus”– w domu kuranta przy ulicy Böttcherstraße; dom, ze swoimi wieloma

sklepowej, lecz wnosimy do tego miejsca własny temat. Interesują nas skojarzeniowe,

oknami i przedsionkiem, stał się czymś w rodzaju dużego mieszkania studenckiego

merytoryczne oraz estetyczne impulsy gry, które daje nam nieznane dotąd miejsce.

dla szesnaściorga młodych uczestników.

Wchodzimy do wnętrza tej przestrzeni, poruszamy się w niej i próbujemy zobaczyć oraz

• Pytanie o „prawdziwe role mężczyzn i kobiet” zostało rozstrzygnięte w dyskotece.

poczuć, jak ta przestrzeń na nas wpływa. Jeśli się dokładnie przyjrzeć, każde miejsce
proponuje indywidualną, wyjątkową formę prezentacji teatralnej.

P r ze str ze ń sym bol i czna
Jeżeli nie nasuwa się rzeczywiste skojarzenie, wówczas wykorzystujemy przestrzeń jako
miejsce symboliczne. Oznacza to, iż miejsce rozgrywki, wraz ze swym architektonicznym
i atmosferycznym charakterem, staje się samodzielnym elementem współgrającym w naszym projekcie teatralnym. Jeszcze bardziej niż w przypadku rzeczywistej przestrzeni
jesteśmy zdani na skojarzenia.
• Temat „przemoc” został rozwinięty w hali nieczynnego, przeznaczonego do rozbiórki basenu krytego. Przy czym przyszła nam na myśl forma zawodów pływackich
jako metafora teatralna dla codziennej walki o przeżycie.
• Sztuka o „publicznym braku zainteresowania prawdziwym, osobistym cierpieniem”
powstała w zaniedbanej hali zamkniętego browaru. Zainscenizowana tam impreza
sylwestrowa opatrzona była nieustanną, sceniczno-obrazową próbą ukrycia budowlanych mankamentów tego miejsca.
• Temat „miłość” został zaprezentowany w starej hali fabryki, która ogłosiła upadłość.
Dla odegrania spektaklu stworzyliśmy w tej rzeczywistości drugą rzeczywistość:
„ ZugKünf te ”

w postaci fikcyjnej, zbankrutowanej firmy. Wbudowaliśmy tam fikcyjną dyskotekę
stanowiącą trzeci poziom rzeczywistości oraz miejsce przebywania dla pozostawionej samej sobie młodzieży.
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• Temat „pożegnanie i rozstanie” powstał w ogromnym magazynie wysokoregałowym dla europalet w okolicach portowych Bremy. W swojej zawiłej strukturze

ZA LET Y P O M I ES ZCZEŃ „NI ET E AT R A LNYCH”

regałów stanowił metaforę dla nieprzejrzystej, światowej sytuacji młodzieży w dzisiejszych czasach.

PR OC E S ZAW ŁA S ZC ZA NIA

• Temat „tożsamość” został opracowany i przedstawiony w pustej hali maszynowej,
wystawionej na sprzedaż szkole zawodowej. Symboliczne miejsce nie udzielonej

Zwal czani e włas ne j r utyny

przez szkołę pomocy młodzieży podczas ich poszukiwań tożsamości.
• Sceniczne przemyślenia na temat „sensu życia” powstały w zimnej, rozległej hali

Brak znajomości pomieszczenia jest za każdym razem dużym wyzwaniem. Co po-

magazynowej, która – przeznaczona do rozbiórki – czternaście dni po naszym ostat-

mieszczenie z nami robi, jak brzmi, jak ja w nim brzmię, jak poruszam się w pomiesz-

nim występie została ostatecznie rozebrana na rzecz budowy autostrady. Grożąca

czeniu, jakie przekazuje mi uczucia, jakie idee aktorskie powstaną w moim ciele i w

rozbiórka wskazywała na ulotność oraz ważkość tego rodzaju przemyśleń.

mojej głowie?

• Opuszczony magazyn wysokoregałowy i pięć dużych chłodni kreowały tło dla
tematu „dorastanie”.

Proces psychicznego, fizycznego i artystycznego „ujarzmiania” pomieszczenia wygląda zawsze podobnie.
Pomieszczenia, dzięki swojej obcości, zapobiegają jakiejkolwiek rutynie w fantazji
aktorów i reżyserów dotyczącej kreowania i nadawania formy (nie występuje tu scena
po lewej, po prawej, z przodu, z tyłu itp.), ponieważ każde pomieszczenie jest odmienne
pod względem swojej struktury.
Dystans
Na początku dominuje dystans. Przebywanie w pomieszczeniu jest skomplikowane, nieznane. Następuje odrzucenie, a nawet wycofanie młodzieży, spowodowane nieufnością.
Dystans ten, w podobnej formie, dotyka również reżyserów. Każde nowe pomieszczenie
początkowo napawa strachem. Dezorientuje, jakby chciało nam powiedzieć, że tu nie ma
miejsca na teatrzyki, nie będzie rządziła fikcja, lecz rzeczywistość. To uczucie jest o tyle
mocniejsze, im bardziej inna i odmienna jest struktura pomieszczenia, która sprzeciwia
się tradycyjnej budowie teatru.
Zwyczajna hala, na przykład pusta hala fabryczna lub magazynowa, jest z natury

„I rrwege e rh öh e n die Ortse rke nntnis”

nieprzystępna i sprawia wrażenie mało interesującej, wręcz napawa znudzeniem. Natomiast pusta kryta pływalnia lub magazyn pełen wysokich regałów są w pierwszej chwili
dużo bardziej szorstkie w odbiorze, dużo bardziej stanowcze. Przeciwstawiają się one
powstaniu w tym miejscu sztuki teatralnej, sprawiając wrażenie, że tego typu działanie
nie jest w tym miejscu możliwe. Przy tym pomieszczenie jest w większości przypadków „martwe”, co oznacza, że kiedy przekraczamy jego progi, często już długo „leżało
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odłogiem”, pokrył je kurz, a systemy podtrzymujące życie zostały odłączone – to śmierć

reanimować pomieszczenie, otworzymy okna i drzwi i dostarczymy mu powietrza, by

kliniczna. A mimo to pomieszczenie odczuwa naszą obecność.

mogło oddychać.

Progi pomieszczenia przekraczamy początkowo bardzo ostrożnie, pozornie nie-

Dopiero potem nastąpi stopniowa, ostrożna, konstrukcyjna zmiana wyglądu po-

umyślnie; młodzież widzi je i przekracza w danym momencie najczęściej po raz pierwszy.

mieszczenia, by stworzyć warunki do działania. W niektórych przypadkach wymaga to

Następnie, w toku godzinnej improwizacji stanowiącej rytuał wprowadzający, po-

większego nakładu pracy, w innych mniejszego.

mieszczenie takie staje się młodzieży bliższe, doświadczają go w takich warunkach, jakie

Na przykład w magazynie z wysokimi regałami trzeba było, poprzez przykrycie prze-

w nim panują. Obejmują je fizycznie w posiadanie, wkraczają do tego obcego pomiesz-

strzeni międzyregałowych drewnianymi płytami, stworzyć na wysokości dwóch, czterech

czenia z własną osobą, tematem i historią.

i sześciu metrów setki metrów korytarzy. Trzeba było wnieść wysoko na regały trzysta

Z tejże improwizacji za każdym razem wychodzi grupa wyczerpanych, ukurzonych,

palet, położyć kilka kilometrów przewodów elektrycznych, rozciągnąć linki z drutami

lecz szczęśliwych młodych ludzi, dzielących się między sobą swoim doświadczeniem

bezpiecznikowymi. A przede wszystkim: dla każdego aktora trzeba było zmontować

pomieszczenia i tworzących nowe idee artystyczne.

i odpowiednio do jego historii zabezpieczyć i wyposażyć własny, mały podest aktorski
w miejscu, które wybrał dla siebie w improwizacji.

Zapoznanie s i ę

Owe prace porządkowe i instalacyjne, niezależnie od ich zakresu, wykonywane są
zawsze przez wszystkich uczestników, nie zaś przez techników. Jest to część ogólnego

Kolejnym etapem jest zapoznanie się z pomieszczeniem w luźniejszej już atmosferze.

projektu i musi być zaakceptowana i wykonywana przez wszystkich.

Jest to czas na dostrzeżenie własnych możliwości aktorskich, stopniowe sceniczne wno-

To, co obce zanikało w tym wypadku kawałek po kawałku, a początkowy lęk wy-

szenie swojej historii do możliwości organizacyjnych obcego pomieszczenia oraz „urzą-

sokości w przypadku magazynu z wysokimi na sześć metrów regałami przeobraził się

dzenie się” w miejscu przyszłego tworzenia.

stopniowo w lunatyczne bezpieczeństwo.

Ostatnia czynność odnosi się zarówno do działań aktorskich, jak i do zadomowienia
się w danym miejscu. Na przykład wykreowanie banalnego, lecz jakże ważnego holu

„ A bsc hn ittsWe ise n ”

z wyposażeniem, pokoju socjalnego, jak zwykliśmy go ironicznie nazywać, i możliwość
stworzenia tam dla każdego własnego kącika. Nawet gdyby miało to być jedynie krzesło
lub osobisty kubek na kawę.
Zaufanie w pomieszczeniu musi być wypracowane przez nas wszystkich w ścisłym
tego słowa znaczeniu, przy czym koniecznie musimy podjąć próbę bycia dla siebie
miłymi. Do tego etapu należą bowiem intensywne, wymagające siły i czasu prace porządkowe: brud z okresu wielu miesięcy musi zostać usunięty, duże hale – sięgające
nawet do tysiąca metrów kwadratowych – muszą być pozamiatane i umyte dwa, trzy
i więcej razy. Zalegające nieczystości gołębi muszą zostać starannie zeskrobane z krat
i poręczy, dziury w dachu uszczelnione, a zepsute okna zabarykadowane papą lub
deskami. Zainstalowane zostaną umywalki, naprawione i wyczyszczone toalety oraz
zamontowane prowizoryczne systemy grzewcze. W razie braku prądu należy położyć
przyłącze budowlane; w razie braku wody należy poprowadzić ją z najbliższego hydrantu za pomocą rury i długiego węża. To wszystko oznacza, że będziemy ostrożnie
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Zaży łość

Osoby występujące na scenie staną się odtwórcami własnych historii. To, co początkowo było prywatne zanika i robi miejsce estetycznie utworzonej formie, w której

W dalszej fazie dzieje się coś szczególnego, co można łatwo przegapić, gdy nie jest

indywidualizm jednostek jeszcze bardziej się uwydatnia. Teraz wreszcie znajdujemy się

się dostatecznie uważnym: nagle pomieszczenie przestaje być obce, lecz staje się ono

na tym samym poziomie, co pomieszczenie. Całkowicie je sobie przywłaszczyliśmy!

„naszym” pomieszczeniem, drugim domem; takim domem bez presji indywidualnego,
rzeczywistego biograficznego pochodzenia. Tutaj panuje inny wymiar czasu, inna logika,

IM PUL S R E A L IZACYJNY

rozwija się tu nowa wspólnota ze specyficzną wrażliwością. Obowiązuje ona jednak tylko
tutaj i tylko dla tych, którzy się jej oddali.

Im p ul s twórczy p om i e s zcze ni a

Równocześnie, poprzez konkretną, wspólną, fizyczną „brudną robotę” rozwija się
w obrębie grupy silne poczucie przynależności. Zgodnie z moim doświadczeniem koń-

Różne pomieszczenia działań twórczych, dzięki swoim przypadkowym warunkom, dają

czy się ono zazwyczaj tym, że grupa razem „przesypia” pomieszczenie na krótko przed

za każdym razem mnóstwo impulsów twórczych (Spielimpulse), zarówno dla pojedyn-

premierą, bez względu na to, jak zimne i brudne by ono nie było.

czych historii, jak również dla dramaturgii całościowej danego spektaklu.

Ostatecznie pomieszczenie nas zaakceptowało, znosi nie tylko naszą obecność, ale

Owe impulsy wynikające z pomieszczeń pochodzą z jednej strony z samej formy

pomaga nam w naszych zamiarach, uskrzydlając fantazję. Jest tak, jak byśmy stworzyli

pomieszczenia, z drugiej zaś, z dostępnych tam przedmiotów wyposażenia o bardzo

sobie naszą własną rzeczywistość, która należy tylko do nas: do nas i do tajemnic tego

konkretnym znaczeniu.

miejsca. Małe historie, które chcemy opowiadać, początkowo niedojrzałe, teraz nabierają

Jeśli chodzi o nas, podlegają one zwykłemu „przypadkowi”. Co oznacza po prostu,

formy w wyniku ścierania się z nowo wytworzoną rzeczywistością. Rosną i przybierają

iż nigdy nie jesteśmy do końca pewni, co dane pomieszczenie zaoferuje nam do kre-

nietypowe, nieoczekiwane formy, które ciągle zaskakują nawet nas samych. Skaczemy

atywnego wykorzystania.

z jednego skojarzenia na inne i dajemy się pobudzać niezwykłym cechom pomieszczenia.

Przy dalszej organizacji przestrzeni artystycznej oraz rozwoju spektaklu trzymamy

W tym momencie obcość pomieszczenia przemieniła się dla nas w kreatywny, pełen

się ściśle charakteru i możliwości pomieszczenia, przynajmniej na początku. Traktujemy

fantazji impuls twórczy. Stało się ono pomieszczeniem naszym, wcześniej obcym, lecz

rzeczywiste pomieszczenie poważnie, bo to rzeczywiste pomieszczenie jest punktem

realnym, a zażyłość ta umożliwia młodzieży nadzwyczaj spójny, autentyczny występ,

wyjścia dla kolejnych przemyśleń. Pierwsze pytanie brzmi zawsze: co jest dostępne w po-

realizujący wszystkie intencje pomieszczenia.

mieszczeniu i co jeszcze mogłoby się tam znajdować, by można było wykorzystać jego

Jakby same z siebie rozwijają się konkretne miejsca akcji, indywidualne i wspólne.

funkcję i przeznaczenie? Oznacza to, że nie wrzucamy bezmyślnie idei teatralnych z ze-

Znajduje się przestrzeń dla przyszłej publiczności, a my sami rozwijamy poczucie dla

wnątrz do pomieszczenia, ale rozwijamy te, które pochodzą z pomieszczenia. Dopiero,

stylu aktorskiego, dopasowanego do tego konkretnego pomieszczenia. Dopasowujemy

przykładowo w sekwencjach dotyczących snu, możemy przeskoczyć realistyczne ogra-

się formą do pomieszczenia, rozciągamy się i kurczymy tak długo, aż będziemy mieć

niczenia pomieszczenia i poddać się obszarowi niestosowności, niezwykłości i absurdu.

poczucie, iż tak właśnie być powinno!
Również nasz język z czasem ulega zmianie! Próbujemy wypełnić pomieszczenie,

• W magazynie z wysokimi regałami cała ich struktura oddała metaforę pełnego za-

przebrnąć przez początkowo katastrofalną akustykę, aby stać się zrozumiałymi dla przy-

mętu świata, dzięki temu, że młodzież, znajdując się na wysokości pomiędzy dwoma

szłej publiczności i dla przestrzeni. Nadajemy rozbudzonemu pomieszczeniu nasz głos,

a sześcioma metrami, ciągle poruszała się tam i z powrotem, w górę i w dół. Struktura

oddajemy mu nasze treści i nasze historie.

regałowa przybliżyła nam, w myśl dramaturgii i tworzenia ról, „skierowane na siebie

Stopniowo przebiega drugi proces zmian pomieszczenia: staje się ono pomieszczeniem teatralnym!
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byty”, które próbowały – każde z osobna – z powodzeniem podążać własną drogą
w gwarze i pustce. Ponadto uczestnicy nigdy nie stawali na „gruncie rzeczywistości”,
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czyli hali. Jedynie publiczność znajdowała się na poziomie ziemi, a zatem na pozornie

• Na realistycznie wykorzystywanym dziedzińcu centrum kultury (temat „czekanie”)

bezpiecznym „gruncie faktów”.

odnaleźliśmy szereg przedmiotów, które wykorzystaliśmy do naszej pracy teatralnej.

• Pusta hala towarowa na dworcu głównym Bremy przywiodła nam na myśl pocze-

Starą, pustą beczkę chcieliśmy początkowo przemienić w „piec w getcie”. Takie

kalnię dla młodych ludzi, mających zamiar wyemigrować; osadzonych wśród stosów

wykorzystanie okazało się bardzo praktyczne, gdyż im bardziej zbliżaliśmy się do

produktów i przygotowanych do wysyłki towarów, które szukały swojego szczęścia

premiery, tym zimniej robiło się na dziedzińcu. Drewno na rozpałkę zostało porąba-

w oddali. Obok dużych, pustych kartonów, małych wózków transportowych i resz-

ne, pieniek wraz z przynależną siekierką także znalazł już swoje miejsce, gdy nagle

tek pozostawionych przedmiotów znaleźliśmy martwego gołębia, którego celowo

organizator oznajmił nam, iż w tym miejscu nie wolno wzniecać ognia. Zostawiliśmy

tam pozostawiliśmy, by chwilę potem konkretnie i symbolicznie „wbudować” go

więc pieniek i drewno na swoich miejscach, napełniliśmy beczkę wodą i przypad-

w spektakl.

kowo stworzyliśmy możliwość umycia się, a także wiele innych, nieodkrytych dotąd

• Pusty basen zainspirował nas do idei zawodów pływackich, które stały się czystą

możliwości inscenizacji. Stary składzik zardzewiałych resztek metalu – z konieczności

metaforą życia. Zawody, które rozpoczynają się wraz z przyjściem na świat, i pod-

przykryty przez nas plandeką – stał się schronieniem dla nieśmiałej dziewczyn-

czas których każdy z każdym musi walczyć o przeżycie, przy czym każdy działa

ki, która zdobywała się na odwagę opuszczania swojego „zabudowania” jedynie

według własnych reguł.

w wyjątkowych sytuacjach. Na środku dziedzińca, na pozór bezsensownie, stała

• Stary, romantyczny dom z wypukłymi szybami przy Böttcherstraße w Bremie

także stara łódź wiosłowa. Na pytanie, skąd się tam wzięła i co tu robi, otrzymałem

stał się ograniczającym, mieszczańskim domem pokolenia, które starało się rozwi-

lapidarną odpowiedź: „Przecież leżała tu od zawsze!”. Pozostawiliśmy ją więc na

jać w tej ciasnocie swoje własne, nowe wizje. Ta wielka wspólnota mieszkaniowa

miejscu i wkomponowaliśmy w spektakl. Stała się tymczasowym domem pewnej

stanowiła zewnętrzne ramy, w których każdy rozwijał własne wyobrażenia wartości

młodej dziewczyny, która w swej roli znajdowała się na „bardzo chwiejnym gruncie”.

i próbował je przeforsować.
Początkowo tajemniczy, beznamiętny dziedziniec został po naszym opuszczeniu
„ S i n n R i ss – eben hab ich’s n och g ewusst ”

„przeracjonalizowany” na znane miejsce do organizacji imprez, a tajemnicza łódka na
pewno już stamtąd zniknęła.
Wytyczne techni czne
Wszystkie niezbędne ingerencje techniczno-sceniczne, których dokonujemy w pomieszczeniu powinny oddziaływać i „współgrać” dzięki swoim właściwościom, bez przekształcania pomieszczenia w scenę teatralną. Dlatego też próbujemy utrzymać charakter każdego
pomieszczenia w jego formie tak dalece, jak to tylko możliwe. Onacza to, że w naszych
pomieszczeniach nie tylko nie używamy sceny i sztucznych kulis, ale również możliwie
niewiele tradycyjnej techniki scenicznej. Jeśli chodzi o oświetlenie, ciągle próbujemy dopasować je możliwie najbardziej realistycznie i odpowiednio do sytuacji i pomieszczenia.
• W sztuce „Auszeit” o tematyce czekania, odgrywanej na dziedzińcu, organizator
zaoferował nam całe swoje wyposażenie oświetleniowe. Podziękowaliśmy jednak za

48

49

tę przysługę i zrezygnowaliśmy ze wszystkich typowo teatralnych urządzeń oświe-

Specyficzna jest również praca z młodymi, nieprofesjonalnymi aktorami w owych

tleniowych. Zamiast tego powiesiliśmy na dziedzińcu pięć starych lamp fabrycznych

pomieszczeniach. Jeśli postawię człowieka w konkretnej pozie i z konkretnym wyrazem

z dużymi blaszanymi kloszami i trzystuwatowymi żarówkami; w ten sposób udało

twarzy w „naturalnym” pomieszczeniu i stanie się dla niego jasny podstawowy nastrój

nam się oddać „realny” charakter oświetlenia dziedzińcowego.

jego osoby i podstawowa sytuacja, w jakiej się znajduje, wówczas jego postawa „teatral-

• W nadającej się do rozbiórki hali magazynowej, w której stworzyliśmy sztukę „Sin-

na” będzie bezsprzecznie silniejsza i intensywniejsza, niż gdyby próbował grać teatr na

nRiss”, traktującą o sensie życia, postąpiliśmy podobnie zastępując znajdujące się

scenie ze sztucznymi kulisami.

tam – niewystarczające, niestety, do spektaklu – lampy jarzeniowe, dwudziestoma

Z jednej strony pomieszczenie jest dla niego obce, dodaje mu niepewności i stawia

czterema lampami o blaszanych kloszach. W ten sposób zachowaliśmy charakter

go przed wyzwaniem przyjęcia postawy i zachowania, do których nie przywykł. Zachowa-

hali magazynowej i jednocześnie mieliśmy wystarczająco dużo światła scenicznego.

nia te mogą jednak, niemal niepostrzeżenie, przekształcić się w formę teatralną. Z drugiej

• W sali szpitalnej do sztuki „FieberHaft” ustawiliśmy w pomieszczeniu łóżka i szafki

strony nie jest to „sztuczne” pomieszczenie, które automatycznie wymagałoby od niego

nocne. Graliśmy jedynie ze światłem pochodzącym z samodzielnie obsługiwanych

„sztucznej” gry, o co nietrudno na scenie tradycyjnej.

lampek nocnych. Również w tym przypadku świadomie zrezygnowaliśmy z tradycyj-

W ten oto sposób aktor „jest” sobą w danym pomieszczeniu i nie próbuje „grać”.

nej „teatralizacji” w zakresie oświetlenia, aby otrzymać realny charakter sali szpitalnej.

Pewna belgijska koleżanka ze środowiska teatralnego z Gentu wyraziła to doświadczenie w podobnym kontekście, mówiąc: „We let them be, and don’t make them act!”.
W ten sposób zostały określone wymogi wiarygodnej, autentycznej gry. Gra fałszywa, nienaturalna już na wstępie pozostaje na uboczu.
Peter Handke zauważa w kontekście presji na grę – nieco patetycznie, lecz prawdziwie – w swoim dziele „Spiel vom Fragen”: „Ah, dass ich immer spielen muss!”. [„Ach,
że tez zawsze muszę grać!”]. (21) Dalej prosi już bardziej pewnie: „Kommt Kinder, helft
mir nicht zu spielen!”. [„Chodźcie, dzieci, pomóżcie mi przestać grać!”]. (22)
S p ecyf i czny styl gr y ak tor s k i e j
Każde nowe pomieszczenie, poprzez swój specyficzny układ, jednocześnie wymaga
i każdorazowo kształtuje odmienny styl aktorski nowo powstającego spektaklu.
Na temat rozwoju tego specyficznego stylu aktorskiego, zależnego od poszcze-

„Rosarot un d Graui n g r au ode r d as c h armante L äc h e ln
de r Ab sturzkante ”

gólnych pomieszczeń, dużo dyskutuje się w grupie. Nie są to jednak dyskusje próżne,
bowiem różnorodność warunków pomieszczeń powinno się mieć zawsze przed oczyma.
Powinno móc się ich dotknąć w ścisłym znaczeniu tego słowa.
Przymus realizacji własnych przemyśleń i historii w jednej, wymaganej przez po-

S pecyficzna g r a w „ n a t u r a l nych , n i e tea t ral nyc h ” po mi e s zc ze n i a c h

mieszczenie formie (na przykład taniec i choreografia, redukcja tekstu, duże akcje ruchowe) często stwarza młodym osobom dodatkowy dystans do własnej osoby. Otwierają

„Nieteatralne” pomieszczenia, w których występujemy stwarzają aktorom zupełnie osobistą, nieprzewyższającą ich możliwości grę teatralną.
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21. Peter Handke, Das Spiel vom Fragen, Suhrkamp Verlag, Franfurt nad Menem 1989, s. 90.
22. Peter Handke, tamże, s. 91.
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się przed nimi inne, dotychczas obce możliwości i formy estetyczne dla wyrażenia siebie
w danej historii.

S P EK TA K L OT WA RT Y

• Sala pływacka krytej pływalni, poprzez swoją wielkość i monumentalność, nie

ZA SA DY PR E ZE NTAC JI TE ATR A L NE J

dopuszcza na przykład małych, realistycznie psychologicznych historii, a już szczególnie wtedy, gdy zawierają dużo tekstu. Poza tym należałoby użyć dużych, zrozu-

„Nie chodzi o to, by walczyć o napisany tekst, lub – co byłoby jeszcze bardziej nierozsądnym

miałych akustycznie i artystycznie sygnałów. Cała grupa poszukiwała więc obrazów,

– o dramat oparty na dialogach. Pojęcie teatru w literaturze mieszczańskiej dziewiętnastego

symboli, metafor teatralnych. W tym przypadku nie dążyliśmy do identyfikacji psy-

wieku (…) już dawno zniknęło bezpowrotnie”. (23)

chologicznej w znaczeniu tradycyjnym.

Wszystkie spektakle młodzieżowej grupy teatralnej B.E.S.T. podporządkowane są

• W relatywnie małej, zamkniętej przestrzeni sali chorych z ośmioma łóżkami szpi-

– obok pomieszczenia – kilku ciągle powracającym, głównym zasadom, które w toku

talnymi, która już sama w sobie stwarzała sytuację bardzo szczelną, intymną i reali-

eksperymentowania okazały się spójne. Tworzą one jednakże wyłącznie „rusztowanie”

styczną, można było więcej popracować nad tekstem, małymi gestami i historiami.

koncepcji, które stosujemy elastycznie w zależności od zróżnicowanych wymagań arty-

• Hala fabryczna natomiast, w której powstał spektakl o miłości, była bardzo duża

stycznych spektaklu, i które nie podlega dogmatycznej presji realizacji.

i płaska, a widzowie mogli i powinni śledzić wydarzenie z podwyższonej galerii.
Byli zatem zmuszeni do określonego dystansu wobec wydarzenia. Przy czym tu

C zas tr wani a s p e k tak l u

znowu nie byłoby korzystne użycie dużej ilości tekstu oraz drobnych gestów i mimiki. W tym kontekście stworzyliśmy naszą pierwszą sztukę choreograficzną i dzięki

W ostatnich latach przyjął się około jednogodzinny czas trwania spektaklu, niezależnie

jednej tancerce wcieliliśmy historie w ruch i taniec.

od liczby aktorów. Ponieważ nie schodzą oni w tym czasie ze sceny, oznacza to nieprzerwaną obecność i koncentrację. Takie ograniczenie czasowe nie powoduje przeciążenia
„ Fie be rHaf t ”

aktorów ani widzów, którzy są przecież narażeni na „niezwyczajności” i czasem „nieprzyjemności” w niezwyczajnych miejscach akcji.
Sym ul tani czność
Wszyscy aktorzy są obecni na scenie w czasie trwania spektaklu. Wszyscy jednocześnie
opowiadają swoje historie. Oznacza to, iż nie ma hierarchii pośród dwóch lub trzech ról
głównych a resztą zespołu. W naszych produkcjach wszyscy aktorzy są równouprawnieni
do przedstawiania własnych historii.
W czasie trwania spektaklu nieustannie kierujemy uwagę widza na pojedyncze,
zmienne akcje, które na krótki moment wyraźnie się wyróżniają. W ten sposób każdy
aktor ma równy udział czasowy i artystyczny w całości prezentacji.

23. Z: Bernd C. Sucher, Schauspieler und High Tech – Ein empfindliches Verhältnis: Wie viel Film erträgt Theater?,
artykuł z gazety Süddeutsche Zeitung nr 261, 12.11.2002, s. 11. [tłumaczenie własne]

52

53

Dramat urgi a st r u k t u r y wew n ę t r zn e j

Dramatyczne punkty kulminacyjne dnia codziennego

Sceny jednoosobowe, dwuosobowe, grupowe

Nie da się zaprzeczyć, że „punkty kulminacyjne” w życiu młodzieży nie mają korzeni
w tragedii greckiej. Niemniej jednak każdy moment „nadzwyczajności” może oznaczać

W ciągu ostatnich lat wytworzyła się struktura sceniczna składająca się ze scen jed-

załamanie ich dotychczasowego życia. Są to zachwiania, którymi warto zajmować się

noosobowych, dwuosobowych lub grupowych. Wzoruje się ona na obszarach przeżyć

zarówno prywatnie, jak i teatralnie.

i doświadczeń młodzieży w wieku od szesnastu do dwudziestu dwóch lat, które odby-

Jeśli nie uda się za pierwszym razem, zaszywamy się w swoim pokoju, by „przetra-

wają się pomiędzy poczuciem bezpieczeństwa rodzinnego domu, wchodzeniem w życie

wić” niepowodzenie, troszkę popłakać, albo zanurzamy się znowu w ochronnym cieple

dojrzałe, pierwszymi porażkami i zawodem, wycofaniem się oraz ponownymi próbami,

grupy przyjaciół i próbujemy jakoś to przetrwać.

aż do osiągnięcia sukcesu lub znalezienia innej drogi.

W czasie doświadczania związków i badania własnej sytuacji socjalnej w grupie

Odpowiedzi na większość pytań o sens, pojawiających się podczas trwania spek-

rówieśników, dorośli – czyli rodzice, nauczyciele lub inni przedstawiciele tej odległej ge-

takli, młodzież próbuje odnaleźć w sobie samych. Jest to etap, podczas którego stoi

neracji – odgrywają niewielką rolę. Rodzice dorastających dzieci wystarczająco dobrze

się przed lustrem (dosłownie lub w przenośni) i próbuje dojść do ładu ze sobą, swoją

znają z własnego życia to uczucie „wykluczenia”.

„zewnętrznością” i umiejętnościami (ocenianymi subiektywnie): czy jestem ładny, mądry,
interesujący, czy znaczę coś dla reszty oraz dla tego świata… i wiele, wiele innych.
Następnie miejsce ma próba testowania owych wyobrażeń na innych ludziach,

W spektaklu „SehensWerte”, w którym jako miejsce akcji został wykorzystany stary,
historyczny Bremer Haus , wszyscy aktorzy posiadali rzeczywiście jeden pokój w domu
jako swoją samotnię.

zazwyczaj najpierw na osobach w podobnym wieku. Najbardziej znana wersja młodzień-

W sztuce „Irrwege erhöhen die Ortskenntnis” każdy uczestnik posiadał mniej lub

cza, lecz tylko pozornie banalna to: boy meets girl and wants to impress her. „That don’t

bardziej przestronną lodówkę dla siebie samego. Pewien spostrzegawczy przyjaciel zdia-

impress me much!” – może ona powiedzieć i strącić go w otchłań depresji. W odwróco-

gnozował ten postęp tak: „Teraz każdy spośród młodzieży ma nie tylko własny pokój, ale

nej wersji płci zasada ta w dzisiejszych czasach oczywiście też funkcjonuje.

całe mieszkanie!”. Lecz także owe „mieszkania” należały do „osiedla”, zgodnie z naszą

W razie powodzenia młodzież może wejść do większej grupy i rozkoszować się
sukcesem, lub też rozpocząć życie we dwoje, lecz o tym przecież nie będziemy tworzyć

koncepcją dramaturgiczną, według której każdy jest sam dla siebie, lecz zawsze pozostaje we wspólnych ramach.

sztuk teatralnych. Bo przecież: „Szczęście nie zna żadnych historii!” – w ten lub podobny

Ważne jest to, czy stworzona przez nas postać teatralna upadnie, będzie musiała

sposób wyraził się pewnego razu Honoré de Balzac w odniesieniu do związku sztuki

wstać i na nowo próbować, i próbować i ciągle próbować; bo kiedy upadamy, to

i życia.

znów wstajemy, i znów, i znów. Nigdy nie można pozostać leżąc. Nigdy, ani wtedy,

Cytowany już wcześniej Michael Shurtleff, dyrektor do spraw obsady w Nowym
Jorku, uzupełnia ten aspekt o swoje własne zdanie:

gdy powód upadku jest banalny, ani wtedy, gdy stawia całą naszą egzystencję pod
znakiem zapytania!

„Dramaty nie są tworzone z myślą o naszym życiu codziennym, momentach spo-

To również jest jedną z głównych zasad naszej pracy teatralnej, a zarazem jest

koju, czy opanowania, ale z myślą o nadzwyczajności, sensacyjności, punktach kulmi-

normą „prawidłowego” życia. Aspekt teatralnego przekształcania estetycznego owych

nacyjnych”.

przeżyć jest przy tym zawsze równorzędny. Albowiem zawsze chodzi o to, by odnaleźć
teatralne sposoby wyrażenia własnych historii. Ostatecznie naszym celem jest przecież
prezentacja teatralna na scenie, teatr!
W ten sposób młodzież nabiera biegłości, mimo że nasza praca często tylko po-

24. Michael Shurtleff, Erfolgreich Vorsprechen, Alexander Verlag, Berlin 1999, s. 60. [tłumaczenie własne]
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średnio ma do czynienia z powszechnym, utartym wyobrażeniem o teatrze.

55

Dramaturgia postdramatyczna

Kolejna sztuka z udziałem tych samych ludzi w tym samym pomieszczeniu przypominałaby „Marię Stuart” w obrazie scenicznym z „Makbeta”. Zwyczajnie by nie zadziałało.

Zgodnie z fragmentaryczną strukturą, również w naszych produkcjach nie występuje nieprzerwana akcja, ani ciągłość narracyjna. Nie ma też zamkniętej fabuły. Nie ma
zamkniętej reprezentacji świata fikcyjnego. Jest otwarty, rozdarty model świata, w któ-

„Bau c hkl atsc he r – E in theatr al e r G ewal takt
ku r z vor S hake s p eare ”

rym młodzież się prezentuje. W wielu aspektach odpowiada to ideologii twórczości
postdramatycznej. Poprzez jednakowe wymagania młodzieży dotyczące ról, nasuwa się
koncepcja scen równoległych, a niekiedy również seryjnych. W sposób naturalny idzie
to w parze z treścią. Pokazujemy jedynie pojedyncze fragmenty, momenty, przebłyski
prywatnego nastroju na tle rzeczywistego życia w społeczeństwie. Rozgrywane są konflikty, walki o szczęście, miłość, wolność, wizje przyszłości lub często tylko o następny
krok w życiu.
Kiedy jeden z aktorów zrobi krok, wszyscy pozostali są w pobliżu i obserwują go,
ponieważ znajdują się na scenie. Nikt nigdy nie odchodzi, nikt nie idzie za „kulisy” ani
do „kantyny”. Wszyscy stale są obecni i obserwują. Poprzez taką „reżyserię spojrzeń”
powstaje zasada organizacyjna, która „jest charakterystyczna także dla malarstwa: poprzez
to, że aktorzy na scenie zachowują się tak, jak widzowie, powstaje osobliwe skupienie
uwagi na obserwowanej w ten sposób akcji. (…) Obserwowanie scen – przyglądanie się
– jest konstytutywnym elementem akcji: spojrzenia przedstawiających strukturyzują to, co
scenicznie opowiedziane. (…) Dla percepcji oznacza to, że widzowi daje się możliwość poddania się wpływowi <<reżyserii spojrzeń albo też zboczenia z tej drogi i rozważania detalu
poza centrum uwagi, a przynajmniej wspólnego przyglądania się>>. Teatr postdramatyczny

Biografia jako podstawowy wzorzec dramaturgiczny

uczy w ten sposób nowej <<sztuki postrzegania>>, oglądania jako wolnego i aktywnego
konstruowania, rizomatycznego łączenia”. (25)

Z tymi samymi uczestnikami można z całą pewnością stworzyć drugą lub trzecią sztukę.
Biografie ról leżące u podstaw poprzedniej sztuki nie są przedstawieniem stałej, zamknię-

Funkcja dramaturgiczna pomieszczenia

tej, osobistej przeszłości, ale częściami zmieniających się, rozwijających i żywych historii.
Młody mężczyzna, zafascynowany tematem przemocy, rozwijał w toku czterech

Podstawowe struktury dramatyczne naszych sztuk są do siebie podobne. Największa

produkcji teatralnych – przy ciągle zmieniających się tematach głównych – coraz to inne

zmiana w ciągu lat powstaje poprzez zmienność pomieszczeń. Pomieszczenie nadaje

formy konfrontacji z tym szczególnym tematem. Zmieniał swój sposób postrzegania

dramaturgiczną ramę dla wytycznych wybranych treści. Dlatego stała zmiana pomiesz-

zawsze w powiązaniu z osobistym rozwojem tak, że jego przedstawienia osobistych

czeń jest tak bardzo ważna. Każde pomieszczenie staje się tylko jeden jedyny raz „ob-

przeżyć związanych z przemocą w rodzinie wiązały się z tematem przemocy młodzieży

razem sceny”, każde pomieszczenie jest unikatowe ze względu na swoje „takie jestem”.

skrajnie prawicowej, aż po przemoc w formie konfliktów wojennych.
Inny młody mężczyzna przez lata zajmował się problemem niespełnionej miłości

25. Hans-Thies Lehmann, Postdramatisches Theater, Verlag der Autoren 1999, Frankfurt nad Menem 2001, s. 297298. [tłumaczenie własne]
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i przyjaźni do czasu, gdy dotarł do przyczyn owej problematyki, które zakorzenione były
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w nim samym. Pracował nad tym teatralnie, co pozwoliło mu zająć się również innymi

z perspektywy świata młodzieży, w którym to oni sami muszą mierzyć się ze swoimi

zagadnieniami.

problemami, do których dorośli bardzo rzadko mają dostęp. Także sztuka rzadko otwie-

W tym kontekście należałoby raz jeszcze zwrócić uwagę na fakt, że – pomimo

ra się na publikę, nie występuje tu „puszczanie oczek” w poszukiwaniu porozumienia

wszystkich postdramatycznych rozwiązań strukturalnych i zmienionej definicji aktora –

z widzami; młodzież prezentuje swoje intencje w całkowitej powadze. Oczywiście nie

człowiek w swoim egzystencjalnym zmaganiu się z sobą samym i swoim otoczeniem,

oznacza to, że w sztukach brakuje elementów komicznych, lecz intencje leżące u jego

wciąż stoi dla nas w punkcie centralnym twórczości teatralnej. Jednakże nie odbywa się

podstaw są zawsze prawdziwe!

to już w świecie zamkniętej, dramatycznej struktury.

Aktorzy chcą podzielić się z publicznością czymś, co ma dla nich znaczenie. Dlatego
co jakiś czas upewniają się, czy widzowie nadążają.

Św iat młod zi e ży

W sztuce „Herzschlägereien” w starej hali produkcyjnej, widzowie zostali rozmieszczeni w galeriach i spoglądali na akcję z góry. Młodzież przez godzinę rozprawiała się

W naszych projektach teatralnych nie występują dorośli, dlatego też nie zajmujemy się

z mniej lub bardziej pięknymi przeżyciami miłosnymi, nie spoglądając w ogóle w górę.

nimi na scenie w widoczny sposób. Jest to młodzieżowy „świat równoległy”, w którym

Dopiero przy końcu spektaklu stanęła z pustymi rękoma na środku hali, podniosła je

aktorzy muszą zmierzyć się z indywidualną „próbą życiową”. Są pozostawieni samym

w błagalnym geście w górę i patrzyła widzom prosto w oczy wzrokiem bezradnym

sobie, znajdują się w fazie zagubienia i muszą sami spróbować odnaleźć grunt pod no-

i wołającym o pomoc.

gami. Każdy dorosły, czy to rodzice, czy nauczyciele, lub inne osoby, występują jedynie

Bardzo rzadko – często pod koniec spektaklu – występują momenty, w których mło-

w głowach aktorów i… na widowni. Są oni – obok widzów rówieśników – w zasadzie

dzież zwraca się bezpośrednio do widzów i daje im do zrozumienia, że była całkowicie

grupą docelową, której aktorzy przedstawiają swoje pragnienia, potrzeby i zmagania.

świadoma bycia przez nich obserwowaną.

W ten sposób często powstają sytuacje „laboratoryjne”, w których dorosłym widzom

Najpóźniej w tym momencie widzowie zrozumieją, że nie przyglądali się żadnej

nadaje się rolę obserwujących, by mogli stworzyć sobie obraz walki młodzieży o miłość,

Teenager-Comedy, ale sztuce teatralnej, której problemy sami być może zbyt wcześnie

wartości, tożsamość, sens życia, perspektywy na przyszłość itp.

„odhaczyli” i odłożyli na bok.

Ciągle jeszcze „gładkie” twarze młodych aktorów nie powinny nikogo skłaniać do
pochopnych wniosków, że młodzi ludzie nie borykają się z żadnymi poważnymi proble-

S p osób gr y ak tor s k i e j akce ntujący ci ało

mami. Czas dorastania nigdy nie był łatwy, a w dzisiejszych, nieprzewidywalnych czasach
jest to trudniejsze, niż kiedykolwiek.
Wysokość, na jakiej znajdują się aktorzy jest na pozór relatywnie niewielka. Nie są to

tak niewiele tekstu, jak to tylko możliwe. A to z kilku powodów.

królowie, ani królowe, które walczą i spadają. Aktorzy są w zasadzie identyczni z widza-

Pierwszy powód jest pragmatyczny: używane pomieszczenia często okazują się

mi. Ale również przy tej „niewielkiej” wysokości, każdy upadek może mieć katastrofalne

być niekorzystne dla języka i mowy. Baseny, hale fabryczne, hale magazynowe, wielkie

skutki, kiedy nie jest się wystraczająco uważnym.

podwórza – wszystkie te miejsca z pewnością nie są przygotowane na sztukę i często

Podczas wielu naszych produkcji teatralnych okazywało się, że widzowie są znacznie
oddaleni od akcji poprzez układ miejsc siedzących. W ten sposób zmuszeni są do tego,

58

Z upływem czasu rozwinęliśmy inny aspekt naszej pracy: używamy w naszych sztukach

mają niewystarczająca akustykę. Ich wielkość i powstające echo powodują tekstowe
zniekształcenia, znacznie ujmując wartości przedstawianej scenie.

by podążać za młodzieżą i jej poczynaniami, niczym w eksperymencie laboratoryjnym.

Jeżeli w ogóle używamy tekstów, czasem wystarcza jedno słowo na początku, z któ-

Aktorzy nigdy nie zwracają się do nich, nie zagadują ich, oprócz tych niewielu momen-

rym improwizujemy. Jedno pojedyncze zdanie może wystarczyć, by przy stale zmie-

tów, w których uświadamiają widzom, że są świadomi ich obecności i w konkretnych

niających się wariantach stworzyć scenę, wyjaśnić konflikty lub ująć trafnie wypowie-

przypadkach czegoś od nich oczekują. Widzowie obserwują więc przebieg zdarzeń

dzi sceniczne.
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Z drugiej strony nie przestaje zachwycać fakt, jak bardzo wyraziści potrafią być
młodzi aktorzy ze swoim ciałem, w porównaniu do wad i problemów dobrego, przekonującego scenicznie języka.

szych prób surowych scen to zawsze pomieszczenie puste, w którym rekwizyty są ograniczone do minimum. Nie ma tu niczego poza aktorami, ich głosem i ciałem.
Dopiero w późniejszych porach dnia możemy pracować w miejscu, gdzie odbędzie

Z biegiem czasu zaczęliśmy kłaść większy nacisk na to, by uczestnicy zyskali świadomość własnego ciała. Zwyczajna rozgrzewka jest zatem wzbogacona o ruch i eks-

się przedstawienie. Próbujemy wcześniej nauczyć młodzież podstawowych umiejętności,
dzięki którym będzie im łatwiej sprostać późniejszym wymaganiom.

presję ciała, aż do intensywnej improwizacji kontaktowej. Celem naszej pracy jest zwal-

W zasadzie eksperyment „pomieszczenia” rozpoczyna się dopiero w momencie na-

czanie stereotypów związanych z poruszaniem się i dostęp do autentycznej cielesności.

szego wkroczenia do miejsca przedstawienia, czyli około dwóch miesięcy przed premierą.

Indywidualna cielesność każdego aktora jest punktem wyjścia dla tworzenia ról. Nie
ma wielkiego znaczenia to, co aktor mówi, ale to, jak przekłada się jego energia, chęć
i emocje na jego ciało.
Chodzi o to, by pomóc aktorom odnaleźć własny „ruch”, jak określa to Rudolf Mirbt.
Przecież to w „ruchu” leży siła i intensywność nieprofesjonalnych aktorów. Nastolatek
„… potrafi wyjść z siebie dopiero wtedy, gdy jest skupiony na sobie. Znajduje drogę do
siebie dopiero wtedy, gdy całkowicie z siebie
wyjdzie”. (26) W tle stoi jednak wymóg powtarzalności, każdego wieczoru.
Ponieważ gramy w teatr!
Celem jest współgranie energii, chęci,
emocji, języka i form wyrażania ciałem. Pewien stopień fizycznego wyczerpania jest
w tym przypadku bardzo pomocny. Dopiero
wtedy, gdy nie mam wystarczająco dużo siły,
by coś zrobić, stworzyć, kiedy nie mogę już
stawiać oporu przed napływem fantazji i kreatywności, dopiero wtedy mogę być w pełni
twórczy na scenie. Również z tego powodu
ciało narracyjne zdaje się być równorzędne,
jeśli nie dominujące.
Zagęszczenie tekstu, redukcja i uwydatnienie klarownych, cielesnych form wyrazu
są uzupełniane poprzez rezygnację z gry realistycznej i odpowiednie założenia sytuacji

„ Rosarot und Grauingrau
od e r d as c h armante L äc h e ln
de r Ab sturzkante ”

w grze. Pomieszczenie wybierane do pierw26. Rudolf Mirbt, Von der eigenen Gebärde, Don Bosco Verlag, Monachium 1951, s. 40-41. [tłumaczenie własne]
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Jeżeli natomiast rzecz dzieje się bardziej „agresywnie”, bo przykładowo ktoś ma
W YBÓR TEMAT U I T R EŚ C I

zamiar rzucić bombę, opuścić przedwcześnie ten świat, wsadzając głowę do beczki
z wodą, ktoś rozpacza nad sobą i swoim otoczeniem i walczy ze swoim smutkiem do

„Życie rozpala się tylko przy życiu!”

tego stopnia, że wchodzi na poziom dachu wieżowca, wtedy obserwujemy u widzów

(Jean Paul)

pewien rodzaj „reakcji immunologicznej”.
Wtrącę tu anegdotę, która bardzo trafnie ukazuje ten aspekt oczekiwań

Porozumienie co do jednego, wspólnego tematu warunkuje dalsze działanie. W tym
początkowym stadium temat musi być na tyle ogólny, by przetrzymać najbardziej po-

Po krótkiej prezentacji naszej pracy z okazji dwudziestolecia istnienia domu kultury,

mysłowe zróżnicowania. Zbyt wczesne próby zawężenia tematu powinny być przez pro-

w którym mamy możliwość pracować, przyłączyła się do nas pewna starsza para wyra-

wadzącego łagodnie, lecz stanowczo udaremniane, aby nie dopuścić do konfrontacji

żając podziw dla naszych poczynań. Przedstawiliśmy między innymi „łańcuch śmiechu

poszczególnych grup zainteresowań z innymi. Kolejnym zadaniem prowadzącego jest

i płaczu”, w którym młodzież siedząca w rzędzie zaczynała śmiać się coraz głośniej,

zaproponowanie ramy przestrzennej, treściowo-dramaturgicznej i teatralnej. Ma ona za-

a potem przemieniała ten śmiech w płacz. Bardzo proste i piękne ćwiczenie teatralne.

pewnić miejsce dla tworzących się indywidualnych, treściowych i scenicznych cech cha-

„Śmiech przychodzi wam, młodym, o wiele łatwiej, niż płacz!” – zauważył starszy

rakterystycznych. Stadium pracy teatralnej jest nacechowane dużą otwartością. Zawsze

pan. „No tak – zawtórowała mu kobieta – młodzi ludzie przecież nie przeżyli jeszcze nic

jednak umożliwia na tyle szerokie zmiany w ramach i strukturze, że wszyscy uczestnicy

złego w swoim życiu, może poza utratą jakiegoś małego przyjaciela”.

potrafią się w niej odnaleźć. Dlatego wybierane przez nas tematy są bardzo ogólne:

Nie potrafiłem się powstrzymać i wymamrotałem: „Może poza tym, że mają roz-

czekanie, przemoc, samotność, miłość, perspektywy na przyszłość, wartości, tożsamość,

wiedzionych, walczących ze sobą rodziców, że ich matki umarły na raka, siostry przeby-

sens życia, role kobiety i mężczyzny i inne.

wają na odwyku narkotykowym, ich ojcowie są bezrobotni lub popełnili samobójstwo

Zróżnicowane zainteresowania, ale też umiejętności, muszą być w wielu rozmowach
i improwizacjach stale podważane lub łączone ze sobą. Ale jednocześnie dopasowywane
do siebie, aby z tych wielu upodobań mogła powstać wspólnie akceptowalna i spójna
dramaturgia.

i tym podobne”.
Zdumiona kobieta spojrzała na mnie z boku, szturchnęła mnie i ze spokojem odparła: „Och, a pan zawsze na straży!”.
Patrząc wstecz, okres dorastania jawi się jako obszar pozbawiony zmartwień i pro-

Celem naukowym tego etapu jest stawanie się kreatywnym nie tylko w obrębie

blemów. Ci sami widzowie, którzy bez problemu potrafią patrzeć na okrucieństwa w dra-

rozwoju własnych historii, ról i scen. Ważne jest też rozwijanie w sobie gotowości do

macie Schillera „Zbójcy”, czy w dramatach Szekspira i delektować się nimi, co ma miejsce

ich porzucenia lub zmiany w razie ich niedopasowania do stopniowo tworzącego się

– nawet często – w teatrze szkolnym lub młodzieżowym, nagle odmawiają młodzieży

ogólnego konceptu.

prawa do ich własnych dramatów. W momencie, gdy dla widzów wszystko staje się zbyt

Kiedy już odnajdziemy wspólny temat, rozpoczyna się – obok toczącego się równocześnie poszukiwania pomieszczenia – nadawanie ról. Przede wszystkim należy tu
zwrócić uwagę na to, by odnaleźć w pojedynczych historiach potencjał konfliktowy
i zmniejszyć ryzyko jego wystąpienia.
Skutki przedstawianych konfliktów mogą być czasem bardziej, a niekiedy mniej
„dramatyczne”.
Jeśli są mniej „dramatyczne”, to z punktu widzenia publiki znajdujemy się w zielonym obszarze akceptowalnych, młodzieżowych możliwości.
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i reakcji publiczności.

poważne, nagle zaczynają tęsknić za „radością” młodzieży i ich przysłoniętą przez niezbyt
poważne myśli „frajdą zabawy”.
Jeśli jednak zbadać te „gładkie” – na pozór beztroskie – twarze młodych aktorów,
łatwo dojść do wniosku, że nasza młodość była dużo mniej problematyczna niż ta, którą
ma obecnie stojący przed nami „radosny” nastolatek.
Pewien życzliwy kolega ze środowiska teatru szkolnego zauważył kiedyś – w kwestii
niezrozumiałej dla niego powagi tematów i ich poważnego traktowania – że cała praca
(oraz jej wynik) powinna być dużo bardziej „pedagogiczna” i „troskliwa”. Albowiem, jeżeli
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życie młodych już jest częściowo naznaczone cierpieniem, to powinni mieć oni przynajmniej w teatrze kilka pięknych przeżyć.

T WO R ZENI E R Ó L

Nie możemy jednak zgodzić się z powyższym stwierdzeniem; skłaniamy się bardziej
ku definicji teatru według amerykańskiego dramaturga Williama Saroyana. Pewnego dnia

„Nigdy wcześniej nie zastanawiałam się tyle nad sobą, co podczas budowania moich ról.

na pytanie syna: „Tato, czym jest sztuka teatralna?”, lapidarnie i trafnie odpowiedział:

B.E.S.T. zmusił mnie do zajęcia się moimi najmniej przyjemnymi problemami. To było strasz-

„Na sztukę teatralną składa się wiele rzeczy. Jednak jest jeden stały element. Ludzie

ne, ale na końcu doprowadziło do najlepszych zmian w moim dotychczasowym życiu. Nie

w bagnie”. (27)

były to, w moim przypadku, jakieś wyjątkowe problemy, nie chodziło też o pojedyncze złe
doświadczenia, ale znacznie bardziej o zajęcie się własną osobą. [...] Praca nad sobą i ze
sobą, zakończona wykreowaniem roli, dała mi najwięcej. To jest niesamowite, co się dzieje
z człowiekiem, kiedy w kółko patrzy na samego siebie i pracuje ze sobą, aż w końcu rozwinie się rola. Człowiek abstrahuje i uogólnia swój problem, dystansuje się do niego, przedstawia go ciągle od nowa, patrzy na niego z lewej, z prawej, a potem z każdej strony, obraca
go i odwraca, odkrywa coś obcego, do tej pory nieznanego w swoim własnym problemie.
I na końcu powstaje zaskakująco obca, ale też osobliwie bliska rola teatralna”.
Takimi słowami jedna z uczestniczek opisuje swoje doświadczenia związane z pracą
nad rolą, kilka miesięcy po serii spektakli. Trafniej bym tego nie ujął. Na tym przykładzie
podstawowa zasada pracy stała się dla nas jasna: uczestnicy podczas kreowania roli są
jednocześnie podmiotem i dopełnieniem w teatralnym procesie tworzenia. Przeżywają
równocześnie największą bliskość i kreatywny dystans.
Ponadto młodzież nie buduje roli w sensie klasycznym. Pokazuje raczej proces
i stany prowadzące do znalezienia osobistej gestykulacji i stanowiące ich historię, by
ostatecznie nadać roli charakter.
Siła i intensywność pracy teatralnej spowodowana jest przede wszystkim faktem,
że traktujemy poważnie każdego uczestnika i jego osobiste wątpliwości. Mobilizacja
i wzmocnienie ich indywidualnych, wyjątkowych zdolności daje im siłę do pokazania na
scenie czegoś, co ma dla nich znaczenie. Dzięki temu ich kreacja zyskuje na wymaganej,
przekonującej wiarygodności.
O dk r yci e wyjątkowości
Aby uczestnicy otworzyli się na siebie i na zewnątrz, musimy traktować ich historie i ich
samych bardzo poważnie. Muszą czuć, że są ważni, każdy w swojej wyjątkowości. Żadna
z ich osobliwości, żaden osobisty „spleen” nie zostanie wyrównany, ale stanie się unikalną

27. William Saroyan, w: Georg Hensel, Spielplan, Der Schauspielführer von der Antike bis zur Gegenwart, t. 1, List
Verlag, Monachium 1992, s. 641. [tłumaczenie własne]
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częścią ich przyszłej roli. Zaufanie do siebie samego i do członków grupy daje młodzieży
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odwagę do grania na swój wyjątkowy sposób i improwizowania. Bez wstydliwego ukry-

Często ludzie mówią mi, że mam ładne oczy. Ja właściwie nie umiem tego ocenić.

wania się, lecz krocząc ku odważnemu przepracowaniu istoty ich indywidualności w roli.

Kiedy patrzę sobie w oczy w lustrze nie umiem odkryć właściwie nic nadzwyczajnego.

Młodzież pozbywa się skorupy, rozpościera żagle. Niesiona w sieci powiązań

Poza tym, że to po prostu są moje oczy. Czy to sprawia, że są ładne?

obopólnego zaufania inwestuje energię i odwagę w proces teatralny ich myśli

Najbardziej lubię mój pępek. Mój brzuch jest dla mnie tak czy inaczej najważniejszy.

i problemów. Będąc przy tym świadoma, że porusza się w wyznaczonych, bezpiecznych

On ze mną rozmawia, a ja z nim! Ludzie mówią o bólu serca, ale ja, kiedy mam kłopoty

ramach teatru i że wszystko, co osobiste i indywidualne przekazuje na produkt

sercowe albo jest mi źle to boli mnie właśnie brzuch. Gdzieś tam, głęboko w środku”.

zewnętrzny, będący sztuką.

Odkrycie i akceptacja indywidualnej osobowości jest istotnym warunkiem w pracy

Rozprawiając się z tematem „tożsamości” („Irrwege erhöhen die Ortskenntnis”)

teatralnej w ramach młodzieżowej grupy teatralnej B.E.S.T. Gdyż to nie problemy, z któ-

aktorzy mają za zadanie stanąć w swoim pokoju przed lustrem i spróbować dowiedzieć

rymi uczestnicy się konfrontują wydają się wyjątkowe, ale całkowicie osobista forma

się, kim są.

rozważań nad nimi.

Jedna z uczestniczek opisuje swoje przemyślenia przed lustrem:
„Spoglądając w lustro widzę siebie w środku mojej źrenicy. Patrząc wstecz z jej
czerni, odbija się wyraz mojej twarzy. Jednak otwór, który właściwie powinien pokazać
mi wycinek mojej duszy, pozostaje zamknięty. Przede mną stoi tylko mój obraz. Dlatego
nikt nie jest w stanie zajrzeć z zewnątrz do wnętrza mnie.
Może jest to zaleta, bo mogę sama zdecydować, które myśli i uczucia pokazuję,
a które pozostaną zamknięte na klucz. Czasami cieszę się, że jestem człowiekiem, bo
mogę nie tylko myśleć, ale też świadomie o tych myślach rozważać. A mimo to właśnie
ta zdolność sprawia często, że chciałabym być zwierzęciem. Przynajmniej przez chwilę
po prostu żyć, bez permanentnej niepewności, czy popełnię jakiś błąd.
Zadaję sobie pytanie, czy inni ludzie czasem o mnie myślą. Czy zajmuję miejsce
w ich myślach, w ich głowie, stając się tym samym ich częścią, tak samo jak oni są
częścią moich myśli?
Właściwie to chciałabym, żeby zawsze ktoś o mnie myślał. Stać pośród ogromnej
ilości ludzi i nagle uświadomić sobie, że nikt mnie nie dostrzega – to uczucie wywołuje we
„Ir r wege e r höhe n die O r tse r ke n n tn is”

mnie strach. Wiedzieć, że nie ignorują mnie świadomie, lecz zapomnieli, że istnieję. Taki
moment sprawia, że na chwilę przestaję istnieć. Ja, moja cała osoba, moje całe życie staje
się bez znaczenia. Przez to traci też znaczenie moja nadzieja na bycie szczęśliwą w obecnej chwili. Ponieważ nie umiem być szczęśliwa sama z siebie i tylko dla siebie samej”.

O gól ne p rof i l e gr aczy

Inni widzą swój obraz bardziej konkretnie:
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„Siedzę tu sobie od pół godziny i przeglądam się w lustrze. Stałabym się najchętniej

Kreowanie konkretnej roli i wybór ostatecznego tematu poprzedzane są zawsze kilkoma

mała i drobna. Taka mała i drobna dziewczynka, która zawsze ma opiekuna u boku. Ale

miesiącami pracy nad podstawowymi umiejętnościami (praca z ciałem i ruchem, nauka

nie jestem taka. Może i mała, ale nie drobna. No i nie miałam jeszcze nigdy opiekuna.

improwizacji, ćwiczenie wymowy i inne). My, jako prowadzący, mamy w tym czasie okazję

Może mój tata, ale ze zrozumiałych względów to nie jest ten, którego bym sobie życzyła!

do obserwacji każdej pojedynczej osoby w jej wyjątkowości mówienia i działania.
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Następnie powstają z tego zapisywane w komputerze – merytorycznie jeszcze nie-

Potrząsałam tak długo <<moim>> imieniem, przekręcałam litery w tę i z powro-

powiązane – ogólne profile aktorskie, które cały czas przedstawiamy uczestnikom i z nimi

tem, aż powstał twór, który mi w pewnym sensie odpowiadał. Nadaję sobie imię Ameri.

porównujemy.

Akcent pada na <<i>>. To brzmi sztucznie. Ameri brzmi marzycielsko. Ameri może być
samotną, rozmarzoną bohaterką w jakiejś powieści dla dzieci.

Indy w idualn e b i o g r a fi e ro l i

Nadano mi imię, żeby mnie obiektywnie odróżniać od innych. Ale ono jest jak
martwa powłoka, w której tkwię. Ameri nadaje mi imię, kiedy tkwię w tej powłoce. Moje

Gdy nadchodzi czas wyboru tematu, prosimy uczestników o napisanie biografii roli. Do

pełne imię i nazwisko zdradza, do których rodziców należę. Kiedy nazywam się tylko

tego zadania mamy trzy wytyczne, czy też objaśnienia.

Ameri, należę tylko i wyłącznie do siebie samej. Nazwisko nie jest mi właściwie potrzeb-

1. Najpierw powinniście wymyślić sobie jakieś fikcyjne imię do roli.

ne. Ameri M. To brzmi tajemniczo. M jest literą, która może stać sama. Poza tym jest

2. Następnie biografia waszej roli powinna się rozwijać zgodnie z waszą biografią,

pierwszą literą mojego <<właściwego>> imienia”. [...]

a oprócz tego powinny pojawiać się zdarzenia, które przeżyliście, które moglibyście i/
lub chcielibyście przeżyć.
3. Biografia powinna opierać się na powiązanych tematach, co oznacza, że wasze własne
życie powinno łączyć się z wydarzeniami, które mają związek z tematem sztuki.

„W lesie nieopodal została zgwałcona i uduszona dziewczyna. Od tamtej pory cierpię na manię prześladowczą. Poza tym mam też bujną wyobraźnię.
Chcę być silna jak chłopak.

Wyniki układania biografii są w swojej formie, szczegółowości i intensywności bar-

Kiedy moje ciało nabrało pierwszych oznak kobiecości, zdecydowałam, że nie chcę

dzo zróżnicowane, ale w każdym wypadku oferują cały szereg warstw i punktów zacze-

stać się kobietą. Jeśli jednak nie chłopcem to przynajmniej chcę pozostać dzieckiem. [...]

pienia do tworzenia roli.

Nasza gosposia opowiadała mi bajki, w których księżniczki nosiły moje imię. To mi

Była uczestniczka tak mówi o tworzeniu biografii:

się podobało. Wymyślałam sobie historie, zapisywałam je robiąc tym samym z siebie

„Piszę biografię o sobie, którą mogłabym być, gdyż tak czekałam, która jak ja cze-

bohaterkę. Tylko nie chodzić do lasu, móc pozostać dzieckiem, prowadzić bohaterskie

kałaby, która nie jest mną, która mogłaby jednak mną być. Ona ma imię, w jej życiu są

życie w historyjkach było tym, czego chciałam. Zaczęłam budować i wymyślać sobie mój

różne przystanki, które doprowadziły ją do tego, kim jest, które pociągają za sobą dzia-

własny, miniaturowy świat. Jako przeciwieństwo do świata zewnętrznego, który stawał

łania, przystanki i doświadczenia jak cząstki, z których układam puzzle, które składam

się coraz bardziej niebezpieczny. Odkryłam nawet sposób, w jaki mogę ochronić moją

w jedną osobowość, w jej osobowość: Ameri M.”.

dziecięcość i w końcu zapanować nad moim ciałem: głodzić się, głodzić, głodzić. Moim

Na początku budowania biografii długo myślała o tym, jak samodzielnie stworzyć
imię do swojej roli. Przy czym, co ciekawe, w tej historii w niezwykły sposób mieszały
się rzeczywistość z fikcją. Ta po trosze literacka i sztuczna historia jest przykładem, jak
już na poziomie budowania biografii, można produktywnie połączyć osobistą bliskość
z dystansem do roli.
Spojrzenie z zewnątrz na swoje własne życie i wiążące się z tym uczucie obcości
jest niezwykle istotnym elementem metodyki wypracowywania podstaw roli.

68

W biografii jej roli nie jest już później tak beztrosko.

wymarzonym zawodem było zostanie upiorem. [...]
Strach. Sny. Bajki i książęta z nich. Rzeczywistość, która chce i musi być przeżyta.
Tkwię w sobie... Czekam!”.
Inny uczestnik opisuje w temacie „czekania” między innymi:
„Siedzę w samochodzie i czekam aż dojadę. Nienawidzę samochodów. Powietrze
jest stęchłe i pachnie benzyną. Jest za mało miejsca na nogi. Niewygodne siedzenie
ugniata plecy. Żeby wyjrzeć przez okno, muszę się schylić.

„Moi rodzice dali mi pospolite imię. Chociaż jestem wyjątkowa. Co łączy mnie z in-

Perspektywa z samochodu jest nierzeczywista, szyby są jak ekrany. Autostrada bez-

nymi osobami, które się tak samo nazywają, albo właściwie, które się tak nazywa? Jedna

kresna. Pobocze cały czas jest takie samo. Samochód pożera paski z osi jezdni. Prędkość

z moich głównych zasad jest taka, że tak długo przekręcam i potrząsam to, co tam jest,

jest perwersyjna. Prędkość innych samochodów się zaciera. Poczucie miejsca i czasu już

aż powstanie coś nowego, dotychczas nieodkrytego.

się nie zgadza. Czuję, jak spaliny i sadza łopoczą za samochodem niczym flaga. Widzę
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rozjechane koty i króliki na poboczu. Czekam.

Dystans do rol i i obcość

To wszystko, żeby odwiedzić moją chorą
na raka mamę”.

W toku pracy nad rolą osobiste biograficzne aspekty ulegają stopniowemu przekształ-

Kolejny młody uczestnik napisał o tema-

ceniu. Młodzi ludzie rozwijają swoje historie w obszarach nie do końca oswojonych.

cie następująco:

W obszarach, które w dynamice budowania roli oddalają ich od osobistych doświadczeń.

„Czekanie na powrót mojego brata albo

Wraz z narastającym dystansem wobec roli własna historia staje się coraz bardziej

mamy. Wcześniej bardzo często. Strach, że

obca. Staje się nową, niezależną rolą, której korzenie nadal jeszcze tkwią w osobi-

oboje nie wrócą. Albo strach, że oboje zo-

stej biografii.

staną potrąceni przez samochód. Policzyłem,

Przy towarzyszących pracy, intensywnych rozmowach i następujących po

przez ile ulic muszą przejść i jak duży jest na

nich improwizacjach aktorzy odkrywają w swoich własnych historiach coraz więcej

nich ruch samochodowy.

„obcych” elementów.

Liczę ryzyko wypadku patrząc na sta-

Oznacza to, że koniec końców nie grają oni nigdy siebie samych, czy też swoich

tystyki ruchu drogowego, które znalazłem.

osobistych historii. Nie występują na scenie prywatnie, chociaż grane przez nich historie

Prowadzi to do wściekłości na kierowców,

mają początek w ich życiorysach.

a dalej na odpowiedzialnych polityków, aż
doprowadza do wściekłości na całe społe-

Te obce aspekty w zmieniającej się biografii, lub też później w biegu wydarzeń, po„ Se h e nsWe rte ”

czeństwo. Zaczynam filozofować. Postana-

szerzają osobistą i aktorską tożsamość odtwórcy. Umożliwiają „nabudowanie” roli ponad
konkretnymi doświadczeniami, a na końcu stają się ponownie częścią ich osobowości.

wiam przeczytać książkę o Kancie, Heglu, Marksie i Hobbsie. Sam postanawiam napisać

W gruncie rzeczy proces powstawania roli i jej stopniowego zawłaszczania przebie-

książki, w których mój manifest zostanie uwieczniony. Właśnie wtedy, gdy w mojej głowie

ga odwrotnie niż w klasycznym, profesjonalnym teatrze, gdzie aktor na początku swojej

odgrywa się rewolucja, oboje wracają do domu. Pełznę do nich na kolanach: <<Wreszcie

pracy postawiony jest przed obcą, wyznaczoną rolą.

jesteście w domu!>>. A oni patrzą na mnie zdziwieni”.
Nasza praca teatralna w gruncie rzeczy nie jest wymierzona w polityczne czy moralne postulaty o niestosowaniu przemocy, nawet jeśli byłyby one politycznie „poprawne”.
To, co się dla nas liczy to własna postawa w tym kontekście i w dwoistości perspektywy
sprawcy i ofiary.
W sztuce „Bauchklatscher” poruszającej temat przemocy, młodzież, na podstawie
własnych historii, napisała biografie roli poruszając zarówno aspekt ofiary przemocy jak
i sprawcy.
W sztuce „SehensWerte” zajmującej się pojęciem wartości dzisiejszej młodzieży,
każdy wybrał sobie najważniejszą dla niego wartość (wspólnota, indywidualność, wol-

W trakcie serii prób ma on za zadanie wypełnić tę „obcą” rolę swoją własną osobowością i życiowymi doświadczeniami. Aktorka Kathrin Angerer z Berliner Volksbühne
podkreśla to mówiąc o pracy z Frankiem Castorfem:
„[Castorf]... Zawsze wychodzi od biografii swoich aktorów – im więcej wie o tobie,
tym więcej umieści ciebie w postaci. Nie, że grasz samego siebie, ale jest na scenie kawałek ciebie, który Castorf zna. Naturalnie przesadzony i przedstawiony z pewną sztucznością, ale ostatecznie jest to odcień ciebie samego”. (28)
Przejście od własnej, indywidualnej i realnej biografii do tworzącej się roli z każdym
uczestnikiem jest w tym kontekście najważniejszym krokiem w pracy teatralnej. Na poniższych przykładach chciałbym spróbować wyjaśnić metodykę tego procesu.

ność, zdecydowanie, ciągłość i inne) i na tej podstawie napisał biografię.
W sztuce „Herzschlägereien” poruszającej temat „miłości”, poprosiliśmy młodzież,
aby wszystkie swoje indywidualne wyobrażenia na ten temat zawarła w jednym pojęciu.
Rezultatem było m.in.: „miłość to walka”, „miłość to zaufanie”, „miłość to ryzyko”.
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28. Kathrin Angerer w książce Johanny Adorján, Soweit die Stöckel tragen, eine Begegnung mit Kathrin Angerer,
Staatsschauspielerin der Berliner Volksbühne, die gerade ihre ersten Schritte in die Zukunft wagt, wydawnictwo
Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung, 04.04.2004, s. 22. [tłumaczenie własne]
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• Przy pracy nad spektaklem pt. „ZugKünfte” jeden z występujących, który na początku pracy nad rolą był niezbyt zadowolony ze swojej ówczesnej sytuacji życiowej, poszerzał nagle w sztuce swoją biografię o osobliwy, nieznany pomysły nauki
latania. Ale nie samolotem, lecz o piórach i skrzydłach. Teatralna realizacja tego na
pozór nierealistycznego pomysłu doprowadziła do najbardziej poruszającej sceny,
jaką widziałem podczas mojej długoletniej działalności teatralnej. Półnagi schował
się do ogromnej walizki pełnej piór. Kiedy z niej wyszedł, był od góry do dołu oblepiony białymi piórami. W akcie tym próbował on jedynie zrealizować swoją utopię
o lataniu, wyśmiewany i wykpiwany przez stojących gapiów. Po skończonej produkcji zrobił z tego konkretną realizację. Postanowił zmienić coś radykalnie w swoim
życiu i wyruszył na jakiś czas w podróż przez Francję.
W ten sposób raz jeszcze poszerzył własną historię o obce, dotąd nieznane
doświadczenia, które na końcu znów stały się częścią jego życia i osobowości.
Po tym przeżyciu miał on klarowniejsze wyobrażenie na temat swoich następnych kroków życiowych.
Koło znów się zamknęło.

„Ros arot u n d G r au in gr au ode r das
c har m an te L äc he l n de r A bstu r z kan te ”

• W tym samym spektaklu pewna młoda kobieta chciała przepracować nieszczęśliwą, pozornie zakończoną historię miłosną z jej życia. Na początku obawiała się, że

• W kolejnym przypadku – tematem spektaklu było „stawanie się dorosłym” – jedna

widzowie będą odnosić tę historię bezpośrednio do jej prywatnego życia, a szcze-

z uczestniczek chciała rozprawić się z rozstaniem swoich rodziców. W tym kon-

gólnie jej ówczesny chłopak.

tekście cierpiała najbardziej z powodu wyprowadzki ojca z ich wspólnego domu.

Podczas opracowywania historii zmieniała się i stawała się coraz bardziej obca,

Z wyprowadzką wiązał się nagły brak zainteresowania jej osobą. W biografii swojej

a wręcz uniwersalna. Młoda aktorka rozwinęła w spektaklu sposób zachowania,

roli opowiada o miłych, wspólnych wędrówkach po górach ze swoim tatą, które

który w żadnym wypadku nie odpowiadał jej realnemu doświadczeniu, i którego

chętnie wspomina. Zupełnie „niedramatyczna”, poboczna uwaga.

sama do tej pory jeszcze nie doznała.
Tym sposobem rozpoznawalność jej historii przez znajomych spadła prawie

Ponieważ w tej sztuce zmieniliśmy przestrzeń do grania w swoisty „krajobraz
życia” za pomocą stu pięćdziesięciu drewnianych palet, przyszedł nam do głowy pe-

do zera.

wien pomysł. Wykorzystaliśmy wspomnienia o wędrówkach górskich w następującej

Ona sama doświadczyła w spektaklu i „przedstawiła” swoją rolą sposób zachowania,

formie: młoda dziewczyna z zamkniętymi oczyma pozwala się prowadzić ojcu przez

który w prywatnym życiu nie przyszedłby jej do głowy, i który wymusił zupełnie inne

skomplikowaną drogę z palet. Odnosi się przy tym stale do siebie, kwestionując

niż w rzeczywistości zachowanie wobec jej ówczesnego chłopaka. Ten osobisty

swoją obecność. Ojciec, po wprowadzeniu jej na wysoką górę z palet, zostawia ją

sukces w pracy nad niniejszą sceną był nie tylko sporym pogłębieniem świadomości

nagle samą. Strach spowodowany pozostawieniem jej samej sobie i złość na ojca

młodej aktorki, ale również faktem, że oboje po rozstaniu, poprzez pracę teatralną,

za to, że zawiódł jej zaufanie stały się dwiema podstawowymi emocjami, na których

uświadomili sobie, że się nadal kochają i zeszli się powtórnie na wiele lat.

budowaliśmy historię. Na końcu spektaklu dziewczyna mogła uwolnić się od tych
uczuć i zyskać na nowo pewność siebie.
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Z tematem „perspektyw życiowych” łączą się cele i zadania życiowe, które również
intensywnie zgłębialiśmy. Oto jeden z przykładów:
„Taa, jakie wyznaczyłem sobie zadanie życiowe... jakie sobie zadanie życiowe wyznaczyłem?

przychodziła do niej jej jedyna i najlepsza przyjaciółka, Sarah. Obie odgrywały wtedy
różne role jak np. ulubionej Pippi Pończoszanki albo księżniczek”.
W dalszym toku pracy nad rolą okazało się, że pomiędzy tymi dwiema niewinnymi
postaciami (Pippi/księżniczka) kryje się poczucie ekstremalnego stłamszenia i nadopie-

Chodzi mi o to, jakie wyznaczyłem sobie zadanie życiowe? Wyznaczyłem sobie

kuńczości. Pippi Pończoszanka była zrozumiałym symbolem rozkosznego przekraczania

jakieś zadanie życiowe czy wyznaczono mi jakieś zadanie? Od Boga? Nie, myślę, że nie.

granic, które dla księżniczki były nieprzekraczalne. Radykalny krok w drodze do samo-

Ale mam w życiu jakieś zadanie do wykonania? Czy życie jest dla mnie zadaniem,

stanowienia najpierw stał się tematem sztuki tej młodej kobiety, a po skończeniu pracy

a może moje życie jest zadaniem dla mnie albo moje zadanie ma życie dla mnie? Chwi-

nad sztuką głównym tematem w jej życiu.

la, teraz już się zaplątałem. Skoro jednak żyję, co jest moim zadaniem?
Żyć, czy się poddać? Nie, jednak żyć.

Indywi dual ny, sce ni czny ci ąg akc ji

Ale kiedy zadaniem życiowym jest żyć skromnie, czym wtedy jest życie?
Oddychaniem... tak. Jedzeniem... tak. Piciem... też tak. Przeżyciem... tak czy owak. Ale
tak robią przecież wszyscy. Czy każda jednostka nie ma wyjątkowego zadania tylko dla
siebie, takiej treści życia? Właśnie… Czy sens życia jest jednocześnie zadaniem życiowym,
czy też zadanie życiowe jest jednocześnie sensem życia? Albo na odwrót. Albo może
to właściwie to samo?
Nie. Zadanie, które mamy do wypełnienia w życiu może być jego sensem, ale nie
koniecznie musi. A może jednak tak?
Może wtedy życie daje spełnienie, kiedy to następuje? Co się dzieje wtedy, gdy
zadanie nie może być zrealizowane? Czy wtedy życie traci sens? Czy życie ma właściwie
jakiś sens? TAK! Ale jaki? Nie znam jeszcze żadnego swojego życiowego zadania – ach
no tak, żyć – ale czy to jest faktycznie już wszystko? Nie, nie, to mi nie wystarcza. Życie
jest piękne, ale dlaczego?
Kręci mi się w głowie, myśli wirują, a ja wracam tylko do jednego, do tego jednego.
Wszystko określone zadanie, które moje życie powinno mieć – żyć, nie, z tym nie mogę
„Z u gKü n f te ”

żyć... a jednak muszę, chcę... chcę mieć jakieś zadanie, jakiś cel. Cel, mam w życiu jakiś
cel. Tak, już wiem…”.
Postać kręci się z przyjemnością w intelektualnym kółku, żeby potem niespodziewanie przejść do swojej konkretnej biografii.

nież w wyniku obserwacji rodzą się istotne impulsy w akcji, które rozwijają się dalej we

„Nazywała się Róża Krzew. Urodziła się 04.12.1979 roku, czyli była Strzelcem.

wspólne improwizacje. Następnie, w długim procesie i pod wpływem rozmów i im-

Rodzice dali jej imię Róża, ponieważ ulubionymi kwiatami jej mamy były róże.

prowizacji, impulsy te urastają do indywidualnego, scenicznego ciągu akcji. Niczym

A poza tym imię Róża świetnie pasowało do nazwiska Krzew... [...]
Róża miała wspaniałe, beztroskie dzieciństwo. Latem bawiła się w ogrodzie pomiędzy kwiatami. Tańczyła i skakała dokoła podśpiewując sobie. Szczególnie miło było, kiedy
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Po wielu długich i intensywnych dyskusjach na temat indywidualnych biografii, jak rów-

w sznurze pereł, na podobne tematycznie wątki akcji nawleka się indywidualne, krótkie
scenki lub sceniczne akcje, które opowiadają fragmentarycznie historię każdej postaci
w krótkich migawkach.
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Oznacza to, że uczestnicy byliby w stanie przez godzinę prezentować scenicznie
swoje historie, jeśli tylko postawiony byłby wobec nich taki wymóg.

EWO LU CJA S P EK TA K LU

... i kole j ne e l e m e n t y ro l i

O d p ojedyncze j sce ny do całe j str uk tur y

Jeśli zapytalibyście mnie teraz, czego – poza własną biografią – używamy jako materiału

Przebieg pracy nad spektaklem wygląda tak, że nowe pomysły i koncepcje formują się

wyjściowego do pracy nad rolą, mógłbym powiedzieć tylko: wszystkiego. Wszystkiego,

adekwatnie do obecnej sytuacji i obecnego etapu rozwoju sztuki. Poprzez stałą obserwa-

co tylko przyjdzie nam na myśl. Mogą to być teksty dramatów, fragmenty prozy, wiersze,

cję zarówno zewnętrzną, jak i wewnętrzną oraz związane z nią reakcje unikamy sytuacji,

artykuły, obrazy, zapiski z dzienników, własne wiersze albo historie, osobiste bądź znale-

w której pomysły niezwiązane z tematem rozrosłyby się w sposób niekontrolowany.

zione na miejscu rekwizyty, części kostiumów, fragmenty utworów muzycznych, a przede
wszystkim własne, indywidualne wyobrażenia i życzenia.

Nasze osobiste doświadczenia życiowe przekuwamy w teatralną rzeczywistość; nie
w zamknięte struktury dramatyczne, lecz we fragmenty, odłamki. Tworzymy momenty

W ramach pracy nad sztuką „Bauchklatscher” każdy uczestnik musiał wybrać do-

intensywnego samopoznania. Podobnie jak w życiu, skaczemy przy tym z kry na krę

wolną sztukę teatralną, która na pierwszy rzut oka nie ma konkretnego związku z naszym

zarówno podczas przygotowań, jak i w czasie końcowego przedstawienia, starając się

tematem. Musiał wybrać sobie jedną postać i jedno zdanie tej postaci, które potem

nie stracić równowagi i nie podeprzeć się ręką. Myśląc o naszych przyszłych widzach

w trakcie sztuki posłużyło mu do improwizacji.

jesteśmy świadomi, że nie wszystko podpasuje wszystkim. Jednak każdy znajdzie coś

Podczas przygotowań scenicznej dyskusji o wartościach, w sztuce „SehensWerte”,
pewna dziewczyna wyznała mi, że strasznie chciałaby pocałować jednego chłopaka
z grupy. Poradziłem jej, żeby po prostu to zrobiła. Nie odważyła się.
Razem opracowaliśmy więc scenę miłosną między nią a nim na podstawie zmie-

dla siebie, jeśli tylko jest w stanie zmienić sposób postrzegania i otworzyć oczy. Dotyczy
to zarówno znawców teatru, jak i laików, dorosłych i młodzież.
Już przy pracy nad rolą aktorzy odkrywają spośród tego, co znane, nieznane aspekty swojej osoby, figury i swoich tematów.

nionego tekstu „Romea i Julii”. W ten sposób nie tylko doszło do pocałunku, ale też po-

Uczucie to wzrasta w miarę posuwającej się naprzód pracy nad sztuką. Kiedy po-

wstała nieoczekiwana, nastrojowa, poruszająca scena. „Romeo” również był zadowolony.

jedyncze łańcuchy zdarzeń z należącymi do nich biografiami skrzyżują się z innymi

W takich sytuacjach zawsze zaskakujący i fascynujący jest fakt, że tego rodzaju
prywatne życzenia dają się płynnie dopasować do konkretnej roli i całego spektaklu.
Młody mężczyzna, który przy wyborze wartości postawił najpierw na „urozma-

biografiami, otrzymamy nowe impulsy do improwizacji i gry.
Poszczególne role wciąż się rozwijają albo zmierzają w nieprzewidzianych dotychczas kierunkach.

icenie i zmianę” i pod tym kątem rozwijał biografię oraz działania swojego bohatera,

Jest to faza największej niepewności i zarazem największej kreatywności. Faza,

przypadkiem poznał romantyczny wiersz Eichendorffa pt. „Mondnacht”. Dzięki temu

w której powstaje cała struktura sztuki ze wszystkimi nieoczekiwanymi zwrotami i przy-

znalazł swój naprawdę własny i, co ciekawe, zupełnie przeciwny temat: „Tęsknota za

padkami pełnymi fantazji. Jest to też faza, w której aktorzy mogą skrycie zacząć tracić

ciągłością, pewnością”.

wiarę w powodzenie całości.
Pewna była aktorka tak wspomina tę fazę:
„Nad biografią naszej roli pracujemy nie wiedząc o innych, nie znając ich życiorysów.
Mamy swoją intymność. Tak jest w każdej biografii, dostajemy jedynie pewne szczegóły
na temat innych postaci: wygląd, znaczące cechy charakteru, krótkie życiorysy.
Potem ze spotkań układamy puzzle; niektórych spotykamy, do niektórych się zbliżamy, niektórym prześwietlamy przeszłość, szukamy haków, o które możemy zaczepić
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nasze haki. Charaktery kojarzymy z tymi spotkaniami. Przez spotkania z innymi każda
postać staje się bardziej złożona, bardziej kompleksowa”.
Jako że związek z wydarzeniami z własnego życia jest silny, sceny mogą być na

Przedstawiony poniżej, chronologiczny opis poszczególnych faz powstawania spektaklu „Bauchklatscher – Ein theatraler Gewaltakt kurz vor Shakespear” pomoże lepiej
zrozumieć proces rozwoju sztuki.

początku nacechowane w sposób bardzo indywidualny. Jest to w pewnym stopniu
pożądane, gdyż młodzież może i powinna wykorzystać sztukę teatralną do konfrontacji
z samym sobą. Równocześnie ta nowo stworzona postać teatralna góruje nad osobą
aktora. Jej historia jest ponadczasowa. Aktor użycza jej tylko swojego ciała i swojej osoby.
Ponadto celem jest umiejscowienie tej osobistej konfrontacji w aktualnej sytuacji
społecznej oraz zderzenie jej z konkretnymi społecznymi, gospodarczymi i historycznymi
wydarzeniami naszych czasów. Spodziewamy się, że dzięki tym starciom powstanie coś,
co rozpocznie proces poznania samego siebie nie tylko wśród uczestników, ale także
wśród widzów. Wiemy wprawdzie, że obecnie ciężko jest zharmonizować własny, indywidualny świat ze światem, który nas otacza. Niemniej jednak wciąż szukamy pojedynczych
historii, w których możliwe będzie ukazanie ogólnego sensu życia.
Wykorzystując historie młodzieży rzucamy również światło na rzeczywistość widza.
Z jednej strony pozwalamy widzom na indywidualne wnioski, z drugiej strony od
czasu do czasu sami im te wnioski proponujemy.
Austriacki kabarecista Rolf Schrader w gazecie „Spiegel” tak pisał o ludzkich problemach: „Jako indywidualny człowiek nie boję się przecież katastrofy nuklearnej czy zaniku
lasów tropikalnych, lecz boję się zupełnie banalnych spraw jak samotność czy zbyt duża
bliskość, choroba czy umieranie”.
W tym zdaniu autor nie podkreśla związku człowieka z całym światem, ale zwraca
uwagę na znaczenie zwątpienia i załamania w pozornie znanej i pewnej codzienności.
O tym właśnie mówi teatr. O momentach załamania w ludzkim życiu, o emocjonalnych
i egzystencjalnych kryzysach, które zawsze jednak znajdują odzwierciedlenie w strukturach społecznych. Z tej przyczyny w różnych czasach i różnych epokach te momenty
są inne. Dla Bertolta Brechta, wierzącego w związek przyczynowo-skutkowy, dialektyka
indywidualnych doświadczeń i historycznych zależności była oczywista, czemu dawał
przejaw w swoich sztukach. Również Friedrich Schiller w swoich „Listach o estetycznym
wychowaniu człowieka” widzi ten związek jako coś naturalnego.
Kiedy w starym domu z cegły, w sztuce „SehensWerte”, młodym ludziom nie
udaje się żyć zgodnie ze swoimi indywidualnymi, po części utopijnymi wartościami,
pod koniec przedstawienia wysadzają dom w powietrze. Młodego wina nie wlewa się
do starych beczek!
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Rozwi ni ęci e te m atu
S PEK TAKL P OWSTA J E
Podczas długich, wspólnych rozmów uczestnicy starają się uwrażliwić na postrzeganie zachowań, które są na tyle znane, że przy pobieżnej obserwacji właściwie

Pozyc j a w y jści owa i w yzn a cza n i e ce l ów

wydają się nie być już aktami przemocy. Dopiero z opóźnieniem daje się zauważyć
Tematem dzieła „Bauchklatscher”, na które młodzież sama się zdecydowała jest prze-

ich agresywny charakter.

moc. Przemoc opanowała strony tytułowe gazet. Przemoc jest jednym z najczęstszych

Czy, przykładowo, zrzucenie rodzicielskiej miłości i opieki na instytucje wychowania,

tematów w filmach i produkcjach telewizyjnych. Jest to oczywiście odbicie rzeczywi-

takie jak szkoły i świetlice to głęboko przemyślana strategia wychowawcza? Czy pozwala

stości, w której, poza obrazami tradycyjnej i znanej przemocy, coraz częściej mamy do

ona na indywidualny rozwój każdego uczestnika, czy może jest to akt nowoczesnego

czynienia z pozornie bezpodstawną przemocą wśród młodzieży. Jej nasilanie się trudno

porzucenia dziecka?
A jak powinien zachować się ktoś, kto pewnego dnia stwierdza, że społeczeń-

jest wyjaśnić i powstrzymać.
W planowanym przedstawieniu nie chcemy jednak w sposób naturalistyczny poka-

stwo go nie potrzebuje? Że jego dążenie do znalezienia miejsca i sensownego zajęcia

zywać na scenie aktów przemocy, nie chcemy prezentować obrazów, które nie pokazują

w świecie tylko burzy jego spokojny bieg? Pojęcie „nadwyżki ludności”, w którym słychać

nic poza tym, co od razu widać. Innymi słowy: nie chcemy jedynie ilustrować tego, co

pogardę dla człowieka już dawno weszło do słownika dzisiejszej socjologii.

każdy i tak już wie. Grupa chce za to udać się na poszukiwania przyczyn przemocy,

Długie, intensywne improwizacje teatralne z wyszukanymi rekwizytami, muzyką da-

zwłaszcza przyczyn przemocy „nowej, samowolnej i bez reguł”, która rani nawet wtedy,

jącą impuls i rozmowami pełnymi analiz zastąpione zostały pojedynczymi, różnorodnymi

kiedy ofiara już się poddała i podporządkowała.

historiami. Historie te przesiąknięte są niemal zapomnianymi, osobistymi doświadczeniami z dzieciństwa i czasów młodości; bliznami, które wciąż krwawią, kiedy się ich dotknie.
Biorąc pod uwagę indywidualne biografie uczestników, tworzy się związki pomiędzy
konkretnymi zdarzeniami a strukturami społecznymi i sytuacjami, w których te zdarzenia
miały miejsce. W ten sposób osobiste wspomnienia i społeczna rzeczywistość stapiają
się w postaciach zyskując ogólną wymowę.
Wybrane przez samych uczestników imiona postaci oraz ich biografie, początkowo
związane silnie z osobistymi doświadczeniami, uzupełniane są fantazyjnymi elementami.
Dzięki temu tworzy się tak niezwykle potrzebny w teatrze dystans.
Proces rozbudowy i koncentracji na tym, co istotne w danej historii realizuje się
w dialogu kierującego przedstawieniem z aktorami. Oznacza to, że wcześniej dziko rosnące twórcze fantazje aktorów zostają przycięte i ukierunkowane na cel, do którego
dążymy. Za każdym razem zadajemy sobie pytanie, co chcemy przekazać poprzez daną
historię, na co powinna być ona ukierunkowana. Jest to męczący, ale niezbędny proces,
który przebiega w ciągłym przenikaniu się improwizacji i rozmowy. Często zakończony
zostaje dopiero w dniu udanej premiery.
„ Fie be rHaf t ”
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Rola prowa d zą ceg o

przekazania regułą pracy. Niemniej jednak przy takiej formie produkcji jest to niezbędne.
Ponadto nadzwyczaj wzmaga kreatywność.

Ważne jest, by całą pracę obserwował prowadzący. Umiejętnie oddzieli on istotne od nieistotnego w czasie licznych improwizacji, żeby móc przypomnieć potem te istotne fragmenty.

Z as ada redukc ji ję zyka

Ten długotrwały proces prezentacji pomysłów przez młodzież, jak również uporządkowywanie i wzbogacanie pomysłów przez prowadzącego umożliwia wszystkim uczest-

W trakcie kolejnych prób staraliśmy się utrudnić sobie komunikację językową: można

nikom stworzenie na koniec postaci, roli, która nie tylko odpowiada tematycznym zainte-

było wypowiadać tylko poszczególne fragmenty i pojedyncze zdania, koncentrując się

resowaniom danego uczestnika, ale także pasuje do jego cielesnego i duchowego „ja”.

bardziej na komunikacji cielesnej.

W trakcie pracy, w którą uczestnik jest silnie zaangażowany nie ma możliwości do-

W ciągu dalszej pracy każdy aktor wybrał sobie jedną rolę z jakiegoś dramatu

boru „nieodpowiedniej” roli przez prowadzącego. Oczywiście mogą zdarzyć się chwilowe

i zredukował ją do jednego zdania, przy pomocy którego miał wyrazić własne potrzeby,

niejasności, błędy i wątpliwości. Zdarzyło się, że podczas prac nad spektaklem jedna, dość

a równocześnie nawiązać kontakt z innymi ludźmi. Fascynujące było to, jak dalece frag-

nieśmiała, młoda dziewczyna przyszła na próbę dwa tygodnie przed premierą i wyznała,

menty literackiej postaci pokrywały się z osobistymi doświadczeniami, mimo że wybór

że rola, której razem szukaliśmy przez wiele tygodni w ogóle nie ma z nią nic wspólnego.

dramatu był zazwyczaj przypadkowy.

W takim wypadku nie było czasu na długie dyskusje. Rola została oddalona wraz

15-letnia dziewczyna, która nie przeczytała jeszcze w życiu żadnego dramatu, zwró-

z niewykorzystanymi pomysłami. Natychmiast zaczęliśmy nanosić poprawki, słuchając

ciła się o pomoc do bibliotekarza w miejskiej księgarni. Ten, dość bezradny, ale zachwy-

uwag i nowych pomysłów uczestniczki. Złość, która naturalnie powstała na myśl o stra-

cony klasyką, polecił jej „Zbójców” Schillera.

conym czasie została stłumiona!

Dzięki zdaniu Amalii: „Nie znajdę już miłości” i jej historii, dziewczynie udało się
stworzyć stylizowaną i inspirowaną literaturą formę przedstawienia własnej, niedawno

„Zasada na d m i a r u ”

urwanej historii miłosnej. Bez naśladowania Amalii i bez opowiadania słowo po słowie
własnej historii udało jej się pokazać na scenie siebie: poruszającą, wiarygodną młodą

W procesie powstawania spektaklu pojawia się wiele tematycznych i scenicznych pomy-

kobietę. W tym wypadku udało jej się osiągnąć coś, czego wcześniej nie uważała za

słów. Te, które znajdą miejsce w przedstawieniu dość późno zostają wybrane. Większość

możliwe. Jednym, krótkim zdaniem powróciła do uczuć sprzed pewnego czasu.

z nich pozostaje na kartkach lub w komputerze, albo wędruje do kosza „niewykorzy-

Fakt, że polecamy młodzieży sięgnąć do jakiegokolwiek dramatu, tylko na pierwszy

stanych pomysłów”. Jedna z zasad naszej pracy brzmi: nic nie powstało na darmo, ale

rzut oka może wydawać się bez sensu z perspektywy metodyki. Najbardziej fascynujące

oczywiście nie wszystko, co powstało, może zostać wykorzystane w wersji ostatecznej.

w tej metodzie jest bowiem to, że pod koniec okazuje się, że każdy dramat wybrany

Na pierwszy rzut oka to zdanie wydaje się wielu osobom związanym z teatrem

przez młodzież ma coś wspólnego z nimi i z naszym tematem. Gdybyśmy poprosili

czymś oczywistym, ale po latach rozmów z kolegami i koleżankami widzę coraz wy-

o wyszukanie dramatu pasującego do tematu – w tym wypadku byłaby to przemoc –

raźniej, że jest to jasne tylko na pierwszy rzut oka. Jeśli młodzież nie jest od początku

w większości byłyby to zapewne powierzchowne, zbyt bezpośrednie i jednoznaczne

świadoma tej reguły i nie akceptuje jej jako zasady pracy, często dochodzi do dyskusji

nawiązania do tematu. Związki z tematem, które ujawniły się w naszej metodzie, były

na temat cięć lub całkowitego odrzucenia wymyślonych rozwiązań. Aby nie zabrnąć

o wiele bardziej subtelne i wielowarstwowe.

w ślepy zaułek, warto już na początku, dla unieknięcia nieporozumień, objaśnić pewne
reguły. Dotyczy to również pomysłów prowadzącego! Odrzucanie i rezygnowanie nawet
z ulubionych pomysłów, które w trakcie rozwoju przedstawienia przestają do niego pasować, jak również nieustanne poszukiwanie alternatyw może być początkowo trudną do
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W ten sposób powstały historie o młodych ludziach pozostawionych samym sobie,
którym nie pozostało nic innego, jak próbować odnaleźć się w życiu bez pomocy.
Każdy odgrywał inną sztukę, każdy odgrywał tylko własną rolę, każdy odgrywał
koszmar swojego życia.
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S pot kania i p u n k t y zb i e żn e

P r zedstawi e ni e

Podczas dalszych improwizacji szukaliśmy

Przedstawienie rozpoczęło się zupełnie zwyczajnie: widzowie siedzieli wokół basenu

spotkań i punktów zbieżnych poszczególnych

w formie litery U. Zupełnie tak, jakby za chwilę miały rozpocząć się zawody pływackie

postaci i ich różnorodnych historii, które przy-

o znanych wszystkim regułach. A jednak tym razem w zacisznie położonej hali było

czyniłyby się do zmian fabuły. W ten sposób

inaczej niż zwykle. Cały basen przykryty był nieprzezroczystą folią, która wraz z ruchem

powstał pewien ogólny koncept teatralny,

powietrza układała się w lekkie fale i uniemożliwiała wejrzenie do środka.

w którym każdy mógł rozwijać się według

Tuż po skoku aktorów przez folię do pustego basenu widzowie dostrzegają znaj-

własnych potrzeb.

dujące się w środku rekwizyty codziennego życia: od kupy śmieci po mieszczański salon,

Jako że na zaawansowanym etapie prób

od kołyski po łoże śmierci.

wszyscy aktorzy przebywali na scenie równo-

Ale powszedniość życia zaczyna się ulatniać. W czystym, wyłożonym płytkami base-

cześnie, tak też wszyscy oczekiwali reakcji ze

nie uczestnicy doświadczają sytuacji, w której znane reguły wydają się tracić znaczenie.

strony prowadzącego.

Każdy zdany jest na siebie samego. Każdy gra sztukę swojego życia, gra swoje życie.

Żyć we wspólnocie, walczyć we wspól-

Wspomnienia i realne zdarzenia przenikają się, rany się otwierają, zadaje się ból innym,

nocie, grać we wspólnocie, a jednocześnie

a jedynym wspólnym celem jest przetrwanie. Wspólnota nie ma już własnego języka,

być samemu ze sobą i swoją osobą, ze swoją

w głowie każdy ma tylko swoje zdanie, człowieczeństwo zostaje utracone. Powstaje

postacią i swoją historią – taka była, zaczerpnięta z życia, struktura dramatyczna plano-

„ Bauc h klatsc h e r – Ein th eatrale r
Gewaltakt kurz vor Sh ake speare ”

wanego przez nas przedstawienia.

mieszanka obojętności, chłodu i nerwowej, podejrzliwej uprzejmości, która zaczyna się
niebezpiecznie rozrastać.
Dziewczyna, zrodzona z zimna lodówki, nieporadnie próbuje zastąpić brak ludz-

Kiedy aktorzy uświadamiają sobie to osamotnienie swoich postaci w strukturze

kiego ciepła niewielkim płomieniem, który cały czas gaśnie. Młody mężczyzna, który

spektaklu, są początkowo mocno zdezorientowani. Dopiero, kiedy przebywając w wspól-

przy wejściu w życie rani sobie kolano, zamiast pocieszenia i pomocy doświadcza tylko

nocie zespołu podczas prób końcowych uda im się stworzyć osobistą przeciwwagę, ak-

reglamentacji i poniżenia. Broni się, przyjmując narastającą agresję. Młoda kobieta, która

tualną również poza sceną, nie tylko akceptują to osamotnienie, ale również dostrzegają

nakłada na siebie zbroję, żeby nie zostać zraniona przez innych, na końcu nie jest już

w nim szansę na indywidualną kreatywność. Wówczas świadomie je przyjmują. Jest

w stanie wydostać się z tej zbroi.

to bardzo efektywne rozwiązywanie problemów w zespole i problemów scenicznych.

Ojcowie i matki są dla tych młodych ludzi jedynie pustymi okładkami, drucianymi

Idealnym miejscem dla naszych teatralnych przedstawień okazał się częściowo

postaciami czy strachami na wróble. Nie dają im ani trochę ciepła i bezpieczeństwa.

zniszczony przez młodzieńczy „pęd do przygody”, kryty basen położony w spokojnym

Pewna pielęgniarka Czerwonego Krzyża bezskutecznie próbuje zaleczyć rany w stereo-

miejscu w bremeńskiej dzielnicy Vahr.

typowy sposób, nieuwzględniający indywidualnych potrzeb.

Przez częściowe zniszczenia hala basenowa była odpowiednim miejscem, pasu-

Indywidualne zmagania się z doświadczaną przemocą zawsze są atakiem na innych

jącym do wybranego tematu. Pomieszczenie musiało ostrożnie zostać wprowadzone

albo na samego siebie. Wydaje się, że nikt nie zna już działań łagodzących przemoc

w relację z powierzchownie nienaruszonym porządkiem, z jakim przeważnie stykamy

i agresję. Na końcu niebezpieczeństwo politycznie zorganizowanej przemocy z siłą zbio-

się na co dzień.

rowej agresji grozi każdej indywidualnej historii. Dwóch młodych mężczyzn znajduje
w zardzewiałym kontenerze na śmieci ogromną, zużytą flagę ze swastyką i próbuje
rozpostrzeć ją nad całym wydarzeniem.
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Dopiero w ostatnim momencie dwójka młodych ludzi znajduje wspólny język i poprzez prosty dialog: „To słowik!” – „To skowronek!” powstaje, mimo różnicy zdań, króciutki

NOWA R O LA WI DZA

moment porozumienia i wspólnoty, który jako iskierka nadziei może na chwilę powstrzymać grożącą katastrofę.

„W tym przedstawieniu nie ma bohaterów pierwszoplanowych i drugoplanowych, ale trzy-

Siedemnaścioro młodych ludzi próbuje jednocześnie odnaleźć się w basenie przy

naścioro równoprawnych aktorów. Jako widzowie będziecie świadkami trzynastu indywi-

dźwiękach coraz szybszej, ostrej i ciężkiej muzyki. Siedemnaście nieuporządkowanych,

dualnych procesów podejmowania decyzji, które będą dokonywać się na Waszych oczach.

głośnych, pozornie chaotycznych biografii przelatuje jednocześnie przed oczyma widzów.

Nie oczekujcie, że poznacie biografie wszystkich osób. Dostaniecie tylko pewne fragmenty.

Równoczesna mnogość wydarzeń to staranna dramaturgia, którą charakteryzują spo-

Nie powinniście upierać się przy tym, żeby zobaczyć i zrozumieć wszystko od razu tylko

tkania i rozstania, punkty zbieżne, w których, mimo przejawu przekornego, bezradnego

dlatego, że zapłaciliście za bilet. Starajcie się docenić ten przywilej, że każdy z Was może

egoizmu, może pojawić się coś wspólnego. Także w tym wypadku obowiązuje teatralna

tu być oraz że każdy może wrócić do domu ze swoim własnym przedstawieniem. Gdzież

zasada symultaniczności i pozornie chaotycznego niedopasowania.

indziej dostaniecie taką możliwość? Znajdźcie osobę lub kilka osób, które mają Wam naj-

Równoczesność akcji, na pierwszy rzut oka wprowadzająca zamęt, to zasada struk-

więcej do powiedzenia, które dają Wam dostęp do siebie. Stwórzcie z ich historii teatr dla

tury dramatycznej. Podstawę do rozważań stanowi fakt, że widzowie nie mogą przyjąć

siebie. Nie traćcie z oczu wszystkich zdarzeń, które dzieją się na scenie, ale skoncentrujcie

do świadomości wszystkiego, co dzieje się jednocześnie.

się na własnym <<bohaterze pierwszoplanowym>>!”.

Przedstawienie „Bauschklatscher” nie pokazuje oczywiście całej różnorodności za-

Tymi „wskazówkami” próbowaliśmy w 1995 roku przekazać widzom spektaklu

chowań społecznych, ale nie pokazuje też odrębnych, a przez to wyraźnych historii jed-

„FieberHaft”, czego powinni oczekiwać. Na początku nie byliśmy tego świadomi, ale

nostki. Pokazuje za to splątane fragmenty z życia siedemnaściorga osób, przy czym każdy

rezygnując ze sceny pudełkowej daliśmy widzom nową funkcję. Innymi słowy, otworzyli-

widz zmuszony jest do samodzielnego oddzielenia istotnego od nieistotnego i stworzenia

śmy przed nimi nowe możliwości postrzegania teatru. Te nowe możliwości początkowo

z tego, co widzi, przedstawienia dla siebie. Każdy widz aktywnie nadaje formę temu, co

wzbudziły u niejednego widza niepewność. Bardzo zainteresowała nas powstała irytacja.

widzi. Nie stawiamy żadnych wymagań publiczności, która w tradycyjnym teatrze przy-

Irytacja bowiem dodaje świeżości, uświadamia, że coś jest inne i w najlepszym wypadku

zwyczajona jest do tego, że na scenie widzi uporządkowane wydarzenia. Wielotorowa

skłania do tego, żeby spróbować pomyśleć w inny sposób niż zazwyczaj.

struktura dramatyczna naszego spektaklu wywołuje u części publiczności zamęt i opór.

Na szczęście od teatru dziecięcego i młodzieżowego nie wymaga się dopasowania do tradycyjnych form i struktur. Są one zatem predestynowane do eksperymentów
postdramatycznych w sferze przestrzeni, treści, formy prezentacji i roli widza. Na przeszkodzie tej przygody stoi często własna, głęboko zakorzeniona potrzeba klasycznej
przejrzystości i fikcyjności dramatu, potrzeba zilustrowania tekstu, zrozumiałej fabuły
i zrozumiałego sensu. Ale czy młodzież, która sama chce zrozumieć świat i zmienić go
według własnych wyobrażeń powinna korzystać z istniejących już form i treści teatru?
Czy teatr powinien być w ogóle afirmatywny? Czy nie powinien raczej irytować swoim
dywersyjnym charakterem i pomagać otwierać drzwi i bramy? Jesteśmy zdania, że warto
znaleźć równowagę pomiędzy tym, co znane, a tym, co obce. Jeśli wydarzenia w teatrze
są zbyt znane, istnieje zagrożenie, że widz, którego oczekiwania będą cały czas spełnia-

„Bauc h klatsc h e r – Ein th eatrale r
G ewaltakt kurz vor Sh ake speare ”
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ne, przestanie być czujny. Jeśli natomiast wydarzenia są zbyt obce, mogą szybko stać
się niedostępne, co uniemożliwi otwarte, krytyczne zmierzenie się z nimi.
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Indyw idualn a p e r s p e k t ywa p o st r zeg a n i a

pt. „Insideout” Sashy Waltza, zaprezentowana przez berlińską Schaubühne w 2003 roku.
Arnd Wesemann, krytyk teatralny dziennika Süddeutsche Zeitung, rozpoczął swoją re-

Niewypowiadziane, lecz wyraźnie artykułowane przez nas oczekiwanie dotyczące otwar-

cenzję tej produkcji następującym, niemal programowym zdaniem:

tego sposobu postrzegania obserwatora irytowało i irytuje po dziś dzień wielu widzów.

„Nie ma prawa mieć miejsca dostrzeżenie wszystkiego”. W dalszej części swojego

Widzów, którzy chcieliby – co jest dla nich oczywiste – aby spełniły się ich tradycyjne,

entuzjastycznego wywodu opisał zmienioną relację miedzy aktorem a widzem: „Półtorago-

formowane przez wiele lat oczekiwania.

dzinna równoczesność zdarzeń jest tak subiektywna, jak postrzeganie świata samo w sobie.

Przyjęcie indywidualnej perspektywy postrzegania jest dla nich nieoczywiste. Per-

Nikt nie postrzega tak, jak postrzegać potrafi druga osoba. Każdy z widzów sam steruje

spektywa oglądania spektaklu zza czwartej ściany jest tak mocno zakorzeniona w wi-

swoimi własnymi krokami, zagląda do zakątków, korytarzy, skrzynek i uchwyca tylko szereg

dzach, że inne postrzeganie nie wchodzi początkowo w grę.

wycinków. Nie ma tutaj prawa do spostrzeżenia wszystkiego. [...] W taki oto sposób nic nie

Nie wychodzimy z założenia, że widz, chcąc nie chcąc, może lub powinien ingerować
w bieg wydarzeń lub zostać – w sposób dla niego zaskakujący – nagle weń wciągnięty.

wydarza się w linearności narratora. Wszystko wydarza się jako jedyne w swoim rodzaju,
przeżywane przez pryzmat własnych ruchów”. (31)

Zakładamy raczej, że widz skory jest do weryfikowania swojego sposobu postrzegania, że
ewentualnie jest gotów go zmienić. W sposób delikatny, lecz stanowczy zmuszamy go do

Rozum i e ni e „odk ładane na p óźni e j”

podejmowania decyzji dotyczących tego, co chce oglądać, a czego wolałby nie widzieć. Decyzje te sprawiają, że spektakl staję się dla niego zupełnie innym przeżyciem niż dla innych,

Nie chodzi o to, aby „natychmiast rozumieć”, jak to ujął Hans-Thies Lehmann: „W tym

siedzących obok widzów. Nie ma to nic wspólnego z logicznie rozumianą, narracyjną drama-

wszystkim chodzi o to, by nie musieć rozumieć natychmiast. Percepcja ma raczej pozo-

turgią, która u nas nie istnieje. Spektakl w realnych przestrzeniach rządzi się innymi prawami

stać otwarta na pojawienie się w całkowicie niespodziewanych miejscach połączeń, kore-

niż klasyczny dramat na zwykłej scenie: tutaj nie istnieje tylko i wyłącznie jeden punkt widze-

spondencji i wniosków, które w zupełnie innym świetle pozwalają zobaczyć to, co zostało

nia teatralnego biegu wydarzeń, nie tylko jedna perspektywa, lecz bardzo wiele. Wzywamy

wcześniej powiedziane”. (32)

widza do tego, aby postrzegał wydarzenia z perspektywy swojego własnego wnętrza. Aby
skoncentrował się wokół własnego wnętrza, które różni się od wnętrza jego sąsiada.

I kontynuuje: „W tym sensie w miejscu organicznej i przejrzystej całości pojawia
się nieunikniony i na ogół <<zapomniany>> fragmentaryczny charakter percepcji. […]

„Świat ma wiele środków, odrębny dla każdej istoty i każdą istotę stawiający w jej

Kompensacyjna funkcja dramatu, polegająca na tym, by chaosowi rzeczywistości nadać

własnym kręgu. Stoisz zaledwie o pół łokcia ode mnie, ale otacza cię krąg świata, którego

pewien porządek, zostaje tutaj odrzucona, a potrzeba odnalezienia przez widza orientacji –

środkiem nie jestem ja, lecz ty właśnie. Ja zaś stanowię środek mojego kręgu. Dlatego jedno

zamierzenie nie zostaje zaspokojona. Kiedy zasada jedności akcji przestaje obowiązywać, to

i drugie, co się mówi, jest prawdą, z twego punktu widzenia albo z mojego”. (29)

dzieje się tak w imię stworzenia takich zdarzeń, w których widzowi pozostawia się sferę jego

To wezwanie do „aktywnego” uczestnictwa widzów oraz do zmiany ich nawyków

własnego wyboru i decyzji. Pozwala mu się oddać równocześnie wszystkim prezentowanym

postrzegania sformułował już na początku XX wieku Wsewolod Emiljewitsch Meyerhold,

zdarzeniom, co wiąże się jednak z frustracją, wynikającą z doświadczania wykluczającego

który nazwał widza – wymieniając go w kontekście autora, aktora i reżysera – „czwartym

i ograniczającego charakteru tej wolności. Od zwykłego chaosu odróżnia to postępo-

twórcą” wydarzenia teatralnego. (30)

wanie jedynie fakt, że odbiorca otrzymuje szansę przetworzenia symultaniczności przez

Od tego czasu regularnie powraca się do tego wezwania, a i współczesny teatr

selekcję bodźców i samodzielne nadanie im struktury”. (33)

eksperymentuje z tym wyobrażeniem, czego dowodem jest choreograficzna instalacja
29. Thomas Mann, Joseph und seine Brüder, Gesammelte Werke in 13 Bänden, Band IV, Fischer Verlag, Frankfurt nad
Menem, 1960, s. 665. [tłumaczenie własne]
30. Erika Fischer-Lichte, Die Entdeckung des Zuschauers. Paradigmenwechsel auf dem Theater des 20. Jahrhunderts,
A. Francke Verlag, Tybinga i Bazylea 1997, s. 10. [tłumaczenie własne]
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31. Arnd Wesemann, Der Tänzer und das unbekannte Wesen, „Süddeutsche Zeitung”, 11-12.10.2003, s. 15. [tłumaczenie własne]
32. Hans-Thies Lehmann, Teatr Postdramatyczny, Kraków 2009, s. 134.
33. Hans-Thies Lehmann, Teatr Postdramatyczny, Kraków 2009, s. 136-137.
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Podobną myśl wyraziła Erika Fischer-Lichte, mówiąc o postmodernistycznym spo-

Myl ąca różnorodność r zeczywi stości teatr al ne j

sobie postrzegania:
„Widz posiada wolność, aby łączyć wszystko ze wszystkim i wykonać nieograniczoną

W spektaklu pt. „Bauchklatscher” pokazaliśmy w pustym basenie wycinek z życia sie-

liczbę semioz lub zrezygnować z przyporządkowania znaczeń i doświadczać prezentowa-

demnaściorga młodych istnień i zmusiliśmy każdego widza do tego, aby stworzył sobie

ne rzeczy w swojej konkretnej istocie. Przypatrywanie się jest pojmowane jako kreatywna

własny pogląd, oddzielił istotne od nieistotnego i wykreował w ten sposób własny, cał-

czynność i jako taka jest ona wymagana”. (34)

kowicie indywidualny spektakl. Ta wielotorowa, równoczesna dramaturgiczna struktura

W obu przypadkach chodzi o to, aby widz postrzegał fragmentaryczny, rozbity świat
na sposób indywidualny i połączył go – zgodnie ze swoim światopoglądem i priorytetami
– w jeden zrozumiały obraz.

naszego spektaklu naturalnie wprawiła część widowni w stan zakłopotania.
Wszystkie zdarzenia tego przedstawienia odbywały się na oczach publiczności. Nikt
nie mógł powiedzieć, że nie miał możliwości dostrzeżenia poszczególnych jego wątków.
Dla przykładu dryf młodego człowieka w kierunku neofaszyzmu został dostrzeżony przez
wielu widzów dopiero w momencie, gdy ten wyjął przesadnie wielką flagę ze swastyką
ze śmietnika historii i na oczach publiczności stopniowo ją rozwinął. Możliwe, że jego
ewolucja przysłonięta została przez różnorodność scenicznego życia. Usprawiedliwienie
typu „tego nie wiedziałem, tego nie widziałem”, były, szczerze mówiąc, nie do pomyślenia. Jednakże wielu widzów przeoczyło ewolucję tego człowieka w natłoku wydarzeń,
podobnie zresztą jak aktorzy w basenie, z których żaden nie zadziałał w odpowiednim
momencie. Wszyscy odwrócili głowy, a szansa została zmarnowana. Podobieństwo do
odpowiednich sytuacji w „prawdziwym” życiu jest nieprzypadkowa.
Największe wyzwanie tego rodzaju multiperspektywiczności, polegania w całości
na samym sobie, czekało na widzów w produkcji „AbschnittsWeisen”, przedstawieniu
o pożegnaniach w olbrzymim magazynie regałów. W tej scenicznej „instalacji przestrzennej”, jak ją nazwaliśmy, aktorzy poruszali się w wielkim skupisku metalowych regałów
paletowych na wysokości od dwóch do sześciu metrów, nie dotykając przy tym podłogi.
Wszyscy żegnali się z czymś lub z kimś, spotykali inne osoby w ich kompleksowej,

„Rost auf d e n Flüge ln d e r Morge nröte ”

zagmatwanej sytuacji życiowej, zostawali przy nich lub żegnali się z nimi, gromadzili się
z powodu różnych okazji i znów rozdzielali. Każdy poszukiwał własnej drogi.
Stopień fikcyjności wydarzeń różnił się w zależności od sceny i osoby. Ponadto wi-

Dla nas, ludzi teatru, nie oznacza to, że trzeba połączyć te poszczególne jednostki

dzowie zmuszeni byli do tego, aby w tej dużej hali „wychodzić” sobie własną drogę do

oddziaływania tak, „...aby powstał połączony efekt przedstawienia, ale nie jako suma po-

„zrozumienia” spektaklu. Przy czym musieli się nieustannie żegnać z grającymi osobami, bo

szczególnych oddziaływań, które dotyczą psychiki lub zmysłów, lecz jako coś jakościowo

te co rusz znikały im z oczu w gąszczu regałów. Przemieszczający się widzowie, którzy jako

nowego: poznanie rozumiane jako wniosek ideologiczny”. (35)

jedyni znajdowali się na „poziomie rzeczywistości”, zmuszeni byli do ciągłego przyjmowania
innej, indywidualnej perspektywy. Przymuszeni byli bowiem do zmiany swojego położenia

34. Erika Fischer-Lichte, Die Entdeckung des Zuschauers. Paradigmenwechsel auf dem Theater des 20. Jahrhunderts,
A. Francke Verlag, Tybinga i Bazylea 1997, s. 35. [tłumaczenie własne]
35. Erika Fischer-Lichte, tamże, s. 127. [tłumaczenie własne]
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i do ciągłego porządkowania swoich wrażeń: każdy wokół „własnego środka”. Nie ma według nas lepszego sposobu, aby wymóc na widzu jeszcze więcej multiperspektywiczności.
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Lata później zafascynowany widz opisał swoje wspomnienia z tego wydarzenia
w następujący sposób:

musieli sobie, w ramach ich roli, sami to miejsce zagospodarować. Jeśli któryś z widzów
miał problem z widocznością, mógł bez problemu zmienić położenie i zbliżyć się do

„Spoglądam w przeszłość: widziałem mijających mnie ludzi, ludzi, którzy próbowali

miejsca akcji. Początkowa niepewność aktorów ustąpiła szybko wielkiej radości z kontak-

urządzić się w świecie towarów, którzy szukali schronienia w przestrzeniach pomię-

tu z publicznością. Publiczność była zdezorientowana, nie znając swobody poruszania

dzy. Ludzi, którzy przez chwilę mnie przyciągali, w których życiu mogłem przez chwilę

się w przestrzeni. Przez utratę jednoznacznej roli widza, publiczność stała się współ-

uczestniczyć. Pozwoliłem im iść dalej, samemu również idąc naprzód. Ich kroczenie

działającymi aktorami: będąc w środku, bezpośrednio „ogrywana” i „dotykana” stała się

przez życie korespondowało z moimi krokami przez przedstawienie. Widziałem, łączyłem

częścią spektaklu.

i przypominałem sobie. Cytaty pokazały mi fragmenty mojego postrzegania w szerszym
„ S c he ite r H e ite r ”

kontekście i pozwoliły mi poznać nowe pola znaczeniowe, dźwięki górne i dolne. To, co
widoczne i niewidoczne, zagrane i skojarzone z własnym życiem nałożyło się na siebie
i stopiło się w jeden obraz, mój obraz „odcników”. W przestrzeni wśród rzędów regałów
wyczuwało się gęstość życia.
Teatr jest grą, która trwa od zawsze i nie zna końca, to gra życia. <<Nadzieja. We
mnie nadal jest nadzieja, że nie umrę tak po prostu...>> – śpiewa dziewczyna coraz mocniejszym głosem. Być może istnieje zatem jakiś plan w tym świecie, być może sugerują
to liczby na regałach? Jednak skąd mamy znać ten plan? Nie zjawi się żaden zbawiciel,
żadne niebiańskie światło nie zaświeci na końcu tunelu, żaden deus ex machina nie
wyprowadzi ludzi z tego labiryntu towarów. Lecz pozostaje nadzieja i odwaga. Ten teatr
także nie ratuje świata, ale pomaga w jego rozpoznaniu, sprawia, że jest on bardziej
przejrzysty... <<i nastaje nowy dzień>>”.
Oprócz zrozumienia i głośnego zachwytu nad różnorodnością „oferty” przedstawienie wywołało także falę irytacji i niezadowolenia u poszczególnych osób, które „... chętnie
zobaczyłyby wszystko!”.
„Jednakże przy tak ogromnej przewadze publiczności, która – mówiąc w sposób

Fenomenem tego przedstawienia była zamiana ról. Jest to w zasadzie najważniej-

uproszczony – oczekuje od teatru przedstawienia na scenie klasycznych tekstów, która

szy element naszych prac teatralnych. Poprzez otwarte, z reguły nieustrukturyzowane

być może jest jeszcze w stanie zaakceptować <<nowoczesną>> scenografię, ale wykupuje

przemieszczenie publiki, zyskuje ona możliwość dostrzeżenia nie tylko tego, co dzieje się

abonament przede wszystkim na zrozumiałą fabułę, logiczną i sensowną całość, kulturowe

na scenie, ale także reakcji pozostałych widzów na wydarzenia. Z jednej strony stanowi

samopotwierdzenie i wzruszające emocje, postdramatyczne formy teatralne […] napotykają

lustrzane odbicie własnej sytuacji jako widzów; z drugiej strony jednoczesna obserwacja

na niewielkie zrozumienie.” (36)

scenicznej fikcji na przemian z rzeczywistością przełamuje teatralną iluzję. Wszystkie te

W produkcji „GeschlechterGefechter”, którą prezentowaliśmy w dyskotece w Bre-

Owa zamiana ról służy temu, aby przenieść się w stan niepewności, opuszczając

podobnie jak aktorzy – gośćmi dyskoteki i mogli się swobodnie poruszać po całym jej

jasno określone struktury teatralne, dobrze znane, wygodne pomieszczenia. Po to, by

wnętrzu. Spektakl odbywał się pośród nich. Jeśli zajęta była przestrzeń do gry, aktorzy

w końcu – po doświadczeniu tułaczki na własnej skórze – porwać na taką tułaczkę widza.

36. Hans-Thies Lehmann, Teatr Postdramatyczny, Kraków 2009, s. 13
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bodźce uzupełniane są własnymi reakcjami jako obserwatora.

mie, testowaliśmy kolejny wariant relacji między graczem a widzem. Widzowie byli –

Zabrać go w niezwykłą podróż postrzegania i umożliwić mu w ten sposób ucztę dla oka.
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Samuel Johnson wyraził kiedyś, z pozoru oczywistą, myśl na temat podróżowania.

dodali. Oznacza to, iż przestrzeń przechodzi wraz ze wszystkimi szczegółami długotrwały,

Choć być może nie jest ona oczywista dla turysty, który będąc na Majorce marzy o wypi-

intensywny i artystyczny przegląd. W trakcie procesu decydujemy, dlaczego i co powinno

ciu kawy Melitty: „Sens podróżowania polega na tym, aby zrównać wyobrażenia z rzeczy-

pozostać, a co należy usunąć czy dodać. Mimo skrupulatnej pracy zdarza się raz po raz,

wistością i zamiast myśleć, jakie mogłyby być rzeczy, przyjmować je takimi, jakimi są”. (37)

że – zwłaszcza ci obyci z teatrem – widzowie postrzegają miejsce w bardzo tradycyjny

Wspomniana multiperspektywiczność, która sama nasuwa się widzowi jako spo-

sposób. Mam na myśli to, że wchodzą do tych miejsc w taki sposób, jak by wchodzili do

sób na doznawanie spektaklu, była tylko jednym z tych nieco „innych” aspektów na-

TEATRU! Wyszlifowane przez lata chodzenia do teatru, schematy postrzegania zdają się

szej pracy. Kolejnym była nieuchronna konfrontacja widza z wykorzystywanymi przez

przeszkadzać w trzeźwym, uważnym i nieuprzedzonym doznawaniu. Osobliwości tego

nas pomieszczeniami.

miejsca są zwyczajnie pomijane albo nie są łączone z przedstawieniem teatralnym; mija
się je, zupełnie ich nie postrzegając, nawet wtedy, kiedy tak naprawdę nie da się ich nie

Inscenizowa n e p r ze st r ze n i e co d zi e n n o śc i

zauważyć w przestrzeni.
Przy tym staramy się za każdym razem rozwinąć przestrzenny i teatralny język

Baseny, magazyny, dziedzińce i inne „rzeczywiste” pomieszczenia stanowią naturalną

znaków, który ma służyć widzom – przy odpowiedniej dawce uwagi – jako orientacja

„kulisę”, która wydaje się bardzo odległa od atmosfery laickich scenografii z papieru. Za-

w nieznanym dla nich pomieszczeniu. Świadomie postawione „znaki drogowe” mają po-

pewnia zarówno bodźce potrzebne do kreatywnej pracy teatralnej, jak i nieznane dotąd

móc odróżnić prawdziwą rzeczywistość od artystycznej i przez ocieranie się tych dwóch

źródła skojarzeń dla widza. Widz musi się odtąd przyzwyczaić do różnorodności z pozoru

płaszczyzn utorować widzowi drogę do nowego podejścia do przedstawianych zdarzeń.

niepołączonych ze sobą znaków teatralnych, licząc na to, że złączą się one w jeden –

Spektakl „Herzschlägereien” graliśmy w fabryce, która ogłosiła upadłość. Zastąpi-

jego własny – indywidualny obraz. Rozpoznanie „inscenizowanej” rzeczywistości w swoim

liśmy wiszący przed wejściem oryginalny szyld z nazwą firmy wielkim, na pół zwisają-

otoczeniu jest dla widza nowym wyzwaniem.

cym szyldem z napisem wymyślonej przez

Instalacja przestrzenna w „nieteatralnym” pomieszczeniu siłą rzeczy burzy znane

nas firmy. Szyld był jasno oświetlony przez

i ugruntowane schematy postrzegania, dzięki którym wiadomo, gdzie jest scena, a gdzie

reflektor, a mimo to część widzów nie spo-

nie. Co jest ze świata teatru, a co nie. Jest to dość łatwym zadaniem w tradycyjnym

strzegła go i nie traktowała go jako części in-

teatrze, znacznie cięższym jednak w ogrywanych przez nas „przestrzeniach codzienno-

scenizacji. Wewnątrz ukazywała się widzom

ści”. Otwartość na ten pierwszy stan niepewności jest warunkiem do przeżycia nowych,

olbrzymia, oświetlona reflektorami tablica

niezwykłych, a przede wszystkim własnych doznań.

korkowa, na której umieściliśmy fikcyjną ko-

Gdy widz wkracza w tę przestrzeń, widzi miejsce, które absolutnie nie jest teatrem,

respondencję między radą zakładową a kie-

ale nosi ślady użytkowania teatralnego. Surowa forma oraz artystyczne przeobrażenie

rownictwem przedsiębiorstwa, a także inne

wymagają od niego z jednej strony podwójnego postrzegania, z drugiej strony szukania

zmyślone dokumenty firmowe, które miały

zrozumiałej interpretacji. Trzecim elementem jest gra sceniczna, która z jednej strony prze-

duże znaczenie dla zrozumienia tej specy-

kazuje mu treści, a z drugiej strony otwiera go na inne wymiary przestrzeni. Przykładowo

ficznej przestrzeni. Także i te inscenizowane

głębokość basenu i wysokość oraz różnorodność regałów, poprzez używanie ich jako prze-

wskazówki nie zostały zinterpretowane jako

strzeni do grania, zostają widzowi „uświadomione” raz jeszcze, w całkowicie nowy sposób.

część instalacji przestrzennej. Tablica korko-

Przy projektowaniu i użytkowaniu naszych przestrzeni nie istnieje detal, którego by-

wa stanowiła zresztą oryginalny relikt, który

śmy świadomie nie wkomponowali w koncepcję pomieszczenia, względnie ostrożnie nie

został przez nas jedynie zapełniony nowymi

37. Samuel Johnson, 1696-1772, źródło: internet. [tłumaczenie własne]
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„informacjami”. Przyczyną mogło być to, że

H e r z sc hl äge re ie n ”
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„tradycyjny, wyszkolony” widz jest przyzwyczajony, że elementy ważne dla przedstawienia pojawiają się dopiero na „scenie”.

WP ŁY W P R ZYPA DK U NA T WO R ZENI E S P EK TA K LU

Z drugiej strony doświadczyliśmy odwiedzin bardzo szerokiej publiczności, która
była otwarta na doznania nowych pomieszczeń, na nowe odkrycia, na niezwykłość. A na-

„Przypadek sprzyja tylko przygotowanemu duchowi” (Louis Pasteur) (38)

wet czerpała radość z tej odmienności! Nie tylko znosiła początkową niepewność, ale
wdała się także, z dużą dozą zachwytu, w chaos tego, co z pozoru nieustrukturyzowane.
Z tych niezwykłych perspektyw widzowie czerpią nie tylko estetyczną, ale także merytoryczną wartość dodaną. Są gotowi, aby z roku na roku podążać za nami w najbardziej
odległe zakątki Bremy, szukać na planie miasta miejsca przedstawienia i znosić tam
wszystkie niedogodności zimnego i nieprzytulnego miejsca po to, aby przeżyć niezwykłe
wydarzenie teatralne.

„H e r z sc hl äge re ie n ”

W początkowym stadium powstawania produkcji nie da się opracować koncepcji wystawienniczej. A właśnie taka produkcja jest zwykłą formą naszej pracy teatralnej, opierającej się na tylko jednym temacie. Przy jej początku forma prezentacji oraz struktura
dramatyczna nie jest rozpoznawalna choćby tylko w założeniu, podobnie jak nie jest
znane, zmieniające się co roku, miejsce wystawiania. Oznacza to, że musimy, niejako
z konieczności, za każdym razem świadomie zdać się na chaos czegoś, co jest absolutnie
niestrukturalne, w nadziei, że pod koniec wszystko odnajdzie swoje miejsce w nowym
porządku. Bo tylko wówczas ten pełen nadziei skok w chaos ma sens. Innymi słowy,

38. Martin Schneider, Augen für den Dreckeffekt – Von wegen Forschund nach Plan: Wichtige Erfindungen werden
oft per Zufall gemacht, doch dafür braucht es einen wachen Geist, Süddeutsche Zeitung, 12.11.2002, s. V2/13. [tłumaczenie własne]
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oznacza to, iż musimy zdać się na „przypadek” i zaufać mu. Mówiąc „my” mam na myśli

nie wysokich regałów, przeznaczonych dla towarów wszelkiego rodzaju, składowanych

całą grupę teatralną. Nawiasem mówiąc, perspektywa ta, zgodnie z moim doświad-

na europaletach. Magazyn mieścił się na terenie portu w Bremie.

czeniem, nie jest zbyt przyjemna dla większości młodych aktorów. Oznacza to, że cała

Zdecydowaliśmy się na wspólne rozmowy i improwizacje na temat „pożegnania”.

struktura pracy musi być otwarta na takie „przypadki”, aby mogło być w niej ujęte także

Kiedy wreszcie wiedzieliśmy, gdzie będziemy grać i po raz pierwszy znaleźliśmy się

nasze postrzeganie. Jeśli owo wstępne założenie zostanie spełnione, wówczas raz po

w tym miejscu, nie mieliśmy jeszcze wypracowanej dramaturgii, wspólnej sztuki, ani

raz będzie się zdarzało, że coś, co w ogóle nie było przewidziane połączy się w jedną

wyobrażenia o tym, jak to umiejscowić w tym właśnie pomieszczeniu. Wszyscy mieli już

całość. Połączy się w coś, co jest nieoczekiwane, zaskakujące, ale nie pozbawione logiki.

w głowach dokładną biografię ról swoich postaci, a także mniej lub bardziej dokładną

Przypadek, na który musimy się zdać, nie ma nic wspólnego z dowolnością. Peter

ideę ich osobistej historii pożegnań. Dopiero miało powstać coś w rodzaju „scenicznej in-

Brook opisał kiedyś niezwykle trafnie taką sytuację, mówiąc: „Przypadek istnieje; nie jest

stalacji przestrzennej”, w trakcie której wszyscy uczestnicy symultanicznie mieli odtworzyć

on tym samym, co szczęście, jest posłuszny zasadom, których nie rozumiemy, ale bez wąt-

przed publicznością fragmenty swoich historii. Całościowy obraz miał powstać dopiero

pienia można go wspierać i wspomagać. Należy zadać sobie wiele trudu i wysiłku, a każdy

podczas wspólnego oglądania wszystkich fragmentów.

wysiłek stwarza pole energii, które w chwili kryzysu niejako przyciąga rozwiązanie”. (39)
Dla naszej pracy oznacza to, że im głębiej w czymś tkwimy, im więcej o tym mówimy, rozmyślamy, improwizujemy na ten temat, tym częściej zdarzają się tego typu
produktywne „przypadki”.
Dopuszczamy do siebie twórcze impulsy, które otrzymujemy poprzez znalezienie się
w nowych, nieznanych pomieszczeniach. Zasada naszej pracy polega na tym, aby nie iść
z gotową koncepcją do pomieszczenia, lecz pozwolić, aby koncepcja wynikła z danego
pomieszczenia. Do tej pory zasada zawsze się sprawdzała. Ale jeśli rzeczywiście się na
to zdamy, stawia to wszystkim uczestnikom bardzo wysokie wymagania.
„Zadaniem reżysera – mówi dalej Brook – jest zapamiętanie, co będzie wypróbowane i w jakim celu. Jeśli reżyser to zrobi, to pierwsza erupcja energii nie jest tak
chaotyczna, ponieważ produkuje ona ogromną ilość surowego materiału, z którego później można stworzyć ostateczne formy. Bo przecież nic całkowicie nie ginie. Wszystko
zostawia jakieś ślady”. (40)
Syt uac j a w y jści owa

„ A bsc hn ittsWe ise n ”

Pracy nad spektaklem „AbschnittsWeisen”, traktującym o „pożegnaniach”, towarzyszył
jak zwykle chaos; nie tylko w zakresie treściowym i dramaturgicznym, ale także prze-

Rozwój str uk tur y

strzennym. Bowiem ostatecznie całość odgrywana była w ogromnym, pustym magazyJochen Schmidtmeyer, mój kolega prowadzący spektakl, i ja zamierzaliśmy wprawdzie
39. Peter Brook, Das offene Geheimnis – Gedanken über Schauspielereien und Theater, Fischer Taschenbuch Verlag,
Frankfurt nad Menem 1998, s. 168. [tłumaczenie własne]
40. Peter Brook, tamże, s. 155. [tłumaczenie własne]
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osiągnąć to, co Peter Brook nazywa w tym kontekście „przeczuciem pozbawionym formy”, ale też nie chcieliśmy niczego więcej.
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Wszystko miało powstać dopiero w trakcie działania.

z oczu. Trzecia osoba, jeśli chodzi o stronę merytoryczną, po prostu odeszła z kwitkiem,

Młodzi ludzie wyszukali sobie pasujące do ich roli „ulubione miejsca” wśród regałów

co przypadkowo pasowało także do jej historii. Dalsze przypadkowe „korki” nie miały

i wyposażyli je w różne rekwizyty swoich historii. Każde z nich zorganizowało swego

już aspektów merytorycznych. Rozwiązaliśmy je w sposób organizacyjny. Do premiery

rodzaju małą „homebase” dla swojej postaci. Później miejsca te zostały rozbudowane

pozostały jeszcze cztery tygodnie.

i powstały małe sceny składające się z palet. Pierwsza zasadnicza struktura sceniczna

Jedna z dziewcząt, grająca rolę bardzo zmotywowanej pomocnicy całej ludzkości, wy-

i przestrzenna powstała zatem w pomieszczeniu. Do planowanej premiery pozostało

pchała swój kombinezon roboczy wielką liczbą lalek mających być „dziećmi wymagającymi

jeszcze osiem tygodni.

pomocy”. Dziewczyna skolekcjonowała je na rusztowaniu. Po wypchaniu nimi kombinezo-

W tym nie dającym się ogarnąć wzrokiem gąszczu pustych, metalowych rusztowań

nu była tak gruba, że nie była w stanie wejść między regały. Ponadto syndrom pomocnicy

na regały, rozciągającym się na obszarze kwadratu o wymiarach około pięćdziesiąt na

stopniowo wyczerpywał się merytorycznie. Nagle jedna z lalek spadła jej z wysokości

pięćdziesiąt metrów na trzech płaszczyznach do sześciu metrów wysokości, wszyscy

sześciu metrów na podłogę i oczywiście rozbiła się. Przerażona dziewczyna przepraszała

rozpoczęli poszukiwanie konkretnej drogi, w trakcie której mogliby przedstawić własne,

tłumacząc: „Jest ich tak dużo! To się po prostu nie da!”. „Cudownie – odpowiedziałem

istniejące jedynie w zarysie historie. Spotkania pomiędzy poszczególnymi postaciami nie

– kiedy staną się przeszkodą na twojej życiowej drodze, to wyrzuć je wszystkie i zacznij

miały w tym momencie jeszcze miejsca. Podobnie – jak wspominałem – nie było jeszcze

robić coś nowego”. Dziewczyna z wielką ulgą i niesłychanym zachwytem pożegnała się

całościowego planu dramaturgicznego. Musieliśmy poczekać na to i zaufać, że dojdzie do

ze swoimi lalkami i syndromem pomocnicy i w tym momencie gotowa była do zrobienia

przypadkowych spotkań między tymi postaciami, a spotkania te wywrą korzystny wpływ

następnego kroku w rozwoju swojej postaci. Do premiery pozostały jeszcze trzy tygodnie.

na ich historie. Do premiery pozostało jeszcze sześć tygodni.
My obaj, jako osoby prowadzące spektakl, patrzyliśmy, przysłuchiwaliśmy się i za-

Inna dziewczyna, która zdążyła już urządzić już swoją „homebase”, stwierdziła nagle, ku własnemu i naszemu żalowi, że będzie nieobecna w czasie planowanego pre-

chęcaliśmy aktorów, aby ze swej strony również patrzyli i słuchali. Podchwytywaliśmy

zentowania spektakli. Musi wrócić do miasta,

pomysły, wysuwaliśmy propozycje, rezygnowaliśmy z nich, znów patrzyliśmy i słuchali-

w którym studiuje. W ten sposób wypadła

śmy. Gdyby ktokolwiek w tym stadium próbnej pracy spojrzał na cały proces, wyszedłby

z zespołu, ale zostawiła nam nakręcony przez

mając wrażenie jedynie zamieszania. Może życzyłby nam litościwie, abyśmy dali radę

siebie „videoclip”, doskonale przedstawiający

uporządkować ten chaos do premiery. Przy czym nie jest to chaos istniejących już pomy-

jej uwikłanie w życiowe zależności. Ustawili-

słów, lecz chaos pomysłów, których jeszcze nie ma, właściwie chaos niczego. W całości

śmy telewizor i odtwarzacz video na wolnej

próbnej pracy istnieje pewna przestrzeń, w której uczestnicy spektaklu po trosze tracą

już, w efekcie jej odejścia, scenie i puszcza-

wiarę i orientację. Słychać wówczas tylko pełne rozpaczy zdania: „W ogóle nie mogę

liśmy ów „videoclip” bez przerwy w czasie

sobie wyobrazić, jak to ma wyglądać”.

spektaklu. Wówczas kolejna dziewczyna, która także miała podobne problemy, nieocze-

Tworzenie sce ny

kiwanie znalazła kolejny punkt odniesienia
potrzebny do rozwoju swojej postaci. Do pre-

W czasie którejś z prób powstał swoisty „korek”. W jednym z przejść z jednego regału
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miery pozostały dwa tygodnie.

na sąsiedni trzy osoby chciały – zgodnie ze swoimi historiami – jednocześnie zmienić

Pewna aktorka zatrzymała się w czasie

regał. W efekcie przypadkowego spotkania i kłótni, do jakiej doszło narodził się początek

przerwy w jednym z przejść między regałami

sceny miłosnej między dwojgiem ludzi, którzy dotychczas jeszcze się nie spotkali. Potem,

i tak dalece zatonęła we własnych myślach,

w tracie spektaklu, mieli odnaleźć się w plątaninie regałów, a na końcu znowu stracić się

że zaczęła powoli wysypywać piasek na pod-

„Ros arot u n d G r au in gr au
ode r das c har m an te L äc he l n
de r A bstu r z kan te ”
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łogę z małego wiaderka. Kolejna aktorka zwróciła mi na to cicho uwagę; stojąca między
regałami dziewczyna sprawiała wrażenie postaci bardzo delikatnej i wzruszającej. Usta-

R O LA P R OWA DZĄCEG O

wiliśmy więc na próbę resztę uczestników na pozostałych przejściach między regałami.
Przypadkowo odnaleźliśmy nasz końcowy obraz. Do premiery pozostał tylko tydzień.

„Reżyser jest odpowiedzialny za wszystko!” (Peter Zadek) (41)

Kszt ałtowani e p r ze st r ze n i t wó rcze j

Każdy prowadzący spektakl w konkretnej sytuacji, w jakiej znajduje się jego grupa teatralna, musi zastanawiać się nad rolą, którą chce pełnić w grupie.

Planowaliśmy zakryć plastikowymi plandekami całą kwadratową powierzchnię z regałami

Także nad tym, co chce osiągnąć swoją pracą i co najlepiej odpowiada jego osobie.

w celu uzyskania w hali zamkniętego pomieszczenia wewnętrznego, do którego publicz-

A ponieważ każda sytuacja grupy jest inna, każdy prowadzący spektakl także jest inny,

ność miałaby dostęp „przemocą” w efekcie darcia plandek. Nie wszystkie plandeki były

w związku z tym będę „mówić tylko to, o czym wiem”, jak określił to Antoniusz u Szek-

jeszcze zawieszone. Nie wypróbowaliśmy jeszcze całości. Któregoś wieczoru w czasie

spira. To znaczy, chciałbym przedstawić zasady mojej pracy jako prowadzącego spektakl.

próby, kiedy na regałach było już zainstalowane oświetlenie, mój kolega prowadzący
spektakl pojechał rowerem do oddalonej o sto metrów umywalki, aby umyć ręce. Wrócił

Kwe sti a p odstawowego stos unk u do p r acy

nagle bardzo zdenerwowany, chwycił mnie za rękę, kazał zamknąć oczy i zaprowadził do
umywalki. Było to jednocześnie miejsce, z którego publiczność miała zbliżać się ku miejscu

Jeśli chodzi o rolę prowadzącego spektakl, nie mówimy o pojedynczych przedstawie-

odgrywania spektaklu. Na jego znak jeden z aktorów miał odtworzyć w pomieszczeniu

niach czy ćwiczeniach, które odniosły większy lub mniejszy sukces, lecz o samoświado-

spokojną muzykę. Musiałem odwrócić się, otworzyć oczy i powoli iść w stronę regałów

mości i stosunku, z jakim prowadzący spektakl podchodzi do zadania. Ta postawa odnosi

częściowo zakrytych plandeką. Do pokonania było mniej więcej osiemdziesiąt metrów.

się do sposobu prowadzenia grupy i stosunku do niej oraz wizji, jaką ma prowadzący na

Widok jeszcze nie całkiem zakrytej plandeką konstrukcji regałów i tajemniczego chaosu

temat teatru. Z taką postawą prowadzący powinien od samego początku skonfrontować

cieni i światła był po prostu zniewalający. To doznanie powtórzyliśmy natychmiast wraz

grupę. Nie ma sensu oczekiwanie na przedstawienie wizji na ten temat przez młodych

ze wszystkimi uczestnikami. Wszyscy mieli to samo odczucie. Bez zbędnych dyskusji

aktorów, aby w efekcie stworzyć odpowiednią, za każdym razem inną postawę.

wspięliśmy się na regały i zrzuciliśmy na dół z trudem wieszane plandeki. Przypadkowo
odkryliśmy nasz „obraz sceniczny” i sekwencję wejściową. Byliśmy gotowi do premiery.

Kiedy mój kolega i ja mówimy, że jesteśmy osobami prowadzącymi grupę bądź
spektakl, rozumiemy to dokładnie tak, jak mówimy. Oznacza to, iż bierzemy na siebie
odpowiedzialność za grupę, za każdego z jej członków i za końcowy produkt teatralny.
Odpowiedzialności jako prowadzących spektakl nie zrzucamy na nikogo innego.
Naszej zasadniczej funkcji nie rozumiemy jako zadania podsumowania merytorycznych i formalnych pomysłów oraz idei młodych aktorów i przeniesienia ich w mniej lub
bardziej zgrabnej całości na scenę. Nie widzimy siebie jako niezaangażowanych „zawodowych pomocników w przeżywaniu” dla młodych aktorów, lecz jako odpowiedzialnych
kierowników teatru z wieloletnim doświadczeniem; tego doświadczenia nie wypieramy
się ze względów pedagogicznych.

41. Peter Zadek, Menschen, Löwen, Adler, Rebhühner, Verlag Kiepenheuer und Witsch, Kolonia 2003, s. 46. [tłumaczenie własne]
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W większości przypadków młodzi aktorzy przychodzą do naszej grupy, jeśli nie

Drugim najważniejszym zadaniem jest

z konkretnym, praktycznym doświadczeniem teatralnym, to przynajmniej z konkretną

stworzenie atmosfery zaufania, by młodzi

wizją na temat teatru: scena, kurtyna, tekst dramatyczny, oni sami w świetle reflek-

bez obaw mogli się poznawać i spotykać.

torów przed wieloma rzędami bijącej gromkie brawa publiczności. Tę wizję chcieliby,

Jest to oczywiście istotne założenie dla

w większości przypadków, wcielić w życie. Jest to moment, w którym nasze wizje te-

każdej grupy teatralnej, ale w naszym przy-

atru w ogóle oraz teatru młodzieżowego powinny być dokładnie przedyskutowane.

padku w sposób szczególny. Każdy uczest-

Nie oznacza to, że musimy się tym powierzchownym wizjom podporządkować. (patrz:

nik wnosi do procesu teatralnego przeżycia

„Rozumienie teatru”)

z własnej, osobistej biografii. Wzajemne

Zamiast tego już na początku projektu przedstawiamy im nasze zasady pracy. Oczy-

zaufanie jest jednym z najważniejszych

wiście zdarza się niejednokrotnie, że pojedyncze osoby, które nie tak wyobrażały sobie

założeń. Zaufanie odnosi się nie tylko do

pracę w teatrze, opuszczają grupę. Mimo to, zgodnie z naszym doświadczeniem, więk-

młodych, lecz w znacznym stopniu dotyczy

szość młodych godzi się na te – dotychczas im nieznane – wizje teatru.

także stosunku pomiędzy prowadzącym

Łagodna, ale stanowcza odmowa spełnienia tych oczywistych i bezkrytycznych wizji
teatru lub zręczne przekierowanie uwagi młodych aktorów ma pomóc wkroczyć młodym
w świat niekonwencjonalnej przygody z teatrem.
Oferujemy młodym aktorom pewne ramy, w zakresie których praca może przebie-

a każdym pojedynczym uczestnikiem!
Podstawowym celem tego „grupowo-dynamicznego” procesu jest wzajemna

„ S e he n sWe r te ”

akceptacja uczestników. Każdy w oczach

gać bezpiecznie i gwarantujemy im, że stawiane wymagania nie wykroczą poza te ramy.

pozostałych uczestników jest „zdolny do gry aktorskiej”. Podstawową zasadą jest to,

W zakresie tych ram prowokujemy ich poprzez merytoryczne i teatralne impulsy.

że nie musimy się wzajemnie kochać, ale musimy się akceptować. Dlatego tak ważna

W ten sposób pomagamy im, aby trafili do siebie samych… a potem pomagamy im

jest zasada zmieniających się grup, polegająca na tym, że uczestnicy w trakcie swych

znów, aby poprzez tworzenie roli i sceny stworzyli u siebie teatralny dystans do wła-

zadań scenicznych zmieniają swoje usytuowanie. Nie ma w naszej pracy outsiderów,

snej osoby.

którzy mogą być powoływani tylko do spraw technicznych, ani „gwiazd”, które interesuje
wyłącznie główna rola.

Pow st awani e i rozwó j g r u py tea t r a l n e j

„Tu nikt nie jest wspaniały i nikt nie może się zgrywać, tu wszyscy są otwarci dla siebie
i jednocześnie wszyscy są tak samo brudni i spoceni”.
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Rok w rok zbiera się w grupie od dwadzieścioro do dwadzieścioro pięcioro młodych

Tymi słowami jedna z uczestniczek opisała wspomnianą wyżej sytuację. W zasadzie

aktorów z Bremy. Zwykle w ogóle się nie znają lub jedynie pobieżnie. Także nas oso-

wszyscy młodzi ludzie przychodzą, ponieważ chcą grać w teatrze i wszyscy dostają taką

biście nie znają i nie jest im znany sposób pracy w grupie B.E.S.T. Liczba uczestników

możliwość w takim samym zakresie.

z najróżniejszych powodów redukuje się w dalszym ciągu w trakcie pracy, tak że przy

My, jako dorośli, gramy rolę konstruktywnych czynników zakłócających, merytorycz-

końcowej produkcji pozostaje od dwanaścioro do siedemnaścioro młodych aktorów.

nych „powierzchni tarcia”. Chodzi nie tylko o stosunek młodych do siebie nawzajem,

Co ciekawe, tylko bardzo niewielu nowych uczestników widziało kiedykolwiek spektakl

lecz także o stosunek między dorosłymi a młodymi. B.E.S.T. funkcjonuje jako świat życia,

grupy B.E.S.T.

który jednocześnie jest miejscem do uczenia się poprzez doświadczenie, poprzez ciągły

Wszyscy pochodzą z bardzo różnych warstw społecznych i po próbie każdy do nich

spór z sobą samym, pozostałymi młodymi uczestnikami i nami, jako dorosłymi; przyjem-

wraca. Głównym celem jest tworzenie takich warunków pracy, aby młodzi za każdym

ność i osiąganie, wymaganie i wspieranie, tworzenie okazji i przestrzeni do teatralnego,

razem chętnie do nas wracali. Jest to zatem bardzo proste albo bardzo trudne.

socjalnego i społecznego eksperymentowania. Nie jest to uczenie się przy korzystaniu
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z pewnego „zapasu” wiedzy, lecz uczenie się przy wykorzystywaniu aktualnych okazji.

mogli tworzyć własne, nowe możliwości teatralnego języka. Musi być on stale obecny,

Spełniamy poprzez to podstawowy wymóg badaczy młodzieży, młodzieżowej socjologii

aby w danym wypadku mógł służyć pomocą.

i psychologii.

Pewna aktorka, która chciała podjąć temat swojej otyłości, powiedziała mi: „Jeśli ty
będziesz trzymał mnie za rękę to uwierzę, że będę mogła to zrobić”. Podałem jej rękę

O dpow iedzi a l n o ść p sych o l o g i czn a

i stworzyła naprawdę fantastyczną rolę.

Widzimy siebie w funkcji prowadzących jako „przewodników”, którzy zajmują się anima-

wystawić na próbę swoją kobiecość. Kiedy w domu przed lustrem ubrała przewidzianą

cją grupy, opuszczają znane i bezpieczne struktury, aby wespół z młodymi uczestnikami

na próbę ciasną, krótką sukienkę i chciała ją zdjąć z lęku przed własną odwagą, przypo-

udać się w nieznany teren. Chcemy zachęcić ich, aby zdali się na chaos tego, co jeszcze

mniała sobie pełne zachęty słowa prowadzącego. Wówczas była w stanie przezwyciężyć

nieukształtowane, na to, co obce i nieznane. Bowiem my przy rozpoczynaniu pracy te-

własne zahamowania. Po raz pierwszy przeżyła – z rozkoszą – swoją dotychczas niezna-

atralnej tak samo nie wiemy, z kim i w jaki sposób będziemy działać.

ną stronę własnej (kobiecej) osobowości.

Inna aktorka mająca podobny problem była gotowa w ramach pracy teatralnej

Próbujemy przekazać młodzieży ufność, że ta droga zaprowadzi ich dokądś pod

W pewien sposób czujemy się w swojej pracy jak rzeźbiarze, którzy podchodzą do

względem osobistym, czy też w pracy teatralnej. Jeśli my tego nie zrobimy, to któż inny

niezbyt uformowanego materiału i pracują nad nim: ostrożnie, powoli, zdejmując war-

miałby to zrobić? Jeśli podejmujemy się kierownictwa projektu teatralnego, nie możemy

stwę po warstwie, aż osiągnie on właściwą formę i któregoś dnia wyłoni się z niego ocze-

zrzucić na młodzież odpowiedzialności za powodzenie lub klęskę pracy, której wynik jest

kiwana postać. Do momentu, aż aktor dotrze do samego siebie, do swojej osobowości,

prezentowany publiczności.

nieskrywanej pod warstwami ochronnymi, lękami i błędnymi posunięciami obronnymi.

Gdyby młodzież chciała wyraźnie wziąć na siebie taką odpowiedzialność, nasza

Dopiero wtedy aktorzy są gotowi wyjść niejako z siebie na zewnątrz, z tematem, ze

obecność w grupie jako prowadzących spektakl nie byłaby potrzebna. Takie podejście

swoim przeżywaniem i uczciwością swojej intencji. Są gotowi podjąć spór z publiczną,

do sprawy oznacza oczywiście, że prowadzący spektakl, oprócz swojego wykształcenia

artystyczną intencją i zaczynają okrywać swoje wnętrze warstwami wolno powstającej

(i/albo doświadczenia życiowego), powinien posiadać wyraźne kompetencje w swoim

roli teatralnej!

fachu. Nie może on być lepszy tylko „o jedną stronę książki od swoich uczniów”. Byłoby
to nieodpowiedzialne, jeśli chodzi o procesy pedagogiczne i artystyczne, którym podle-

O dp owi edzi al ność teatr al na

gają młodzi ludzie w czasie pracy teatralnej.
W związku z powyższym chciałbym przytoczyć historię pewnego kolegi. Opowiadał

Teatralna i dramaturgiczna wizja oraz odpowiedzialność prowadzacego spektakl w po-

mi, jak intensywnie, niemal jak w prawdziwym życiu, pewna uczennica angażowała się

wyższym kontekście, uzasadnione są naszymi wizjami teatru, przedstawionymi przeze

w rolę matki na scenie. Ku jego zaskoczeniu doznała ona któregoś dnia na scenie za-

mnie na wstępie.

łamania nerwowego. Okazało się, że wcieliła się niejako w rolę własnej matki. Aż do tej
chwili prowadzący nie był tego świadomy!

sowej w swej początkowej fazie jest pracą przyjemną. Ponadto wspiera „budowanie

Każdy aktor idący na próbę musi się otworzyć i w efekcie tego staje się podatny na

się” grupy, a także przekazuje podstawowe umiejętności teatralne bez przedwczesnych

zranienia. Im więcej doświadczeń życiowych wnosi do swojej pracy, tym łatwiej go zranić.

ustaleń formalnych i merytorycznych. Młodzi ludzie mimochodem uczą się, że spektakl

Jako prowadzący, muszę na każdym kroku mieć to na uwadze.

teatralny może być wystawiany wszędzie i że istniejące jego warianty są znacznie licz-

Jednocześnie oznacza to, że prowadzący musi dodać młodzieży odwagi, aby otwo-
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Praca teatralna bez konkretnego, tematycznego wyznaczenia celu i bez presji cza-

niejsze, niż mogli to sobie wyobrazić.

rzyła się i odważyła na taki krok. Prowadzący musi być w stanie wskazać drogę wiodącą

W późniejszym toku pracy zadaniem prowadzacego jest troska o to, aby powstające

przez coś nieznanego, a także stworzyć okoliczności, w trakcie których młodzi będą

role zostały proporcjonalnie wzbogacone, uogólnione i przełożone na język teatralny.
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Konkretnie oznacza to kształtowanie, poprzez improwizacje i rozmowy, obrazów i znaków
teatralnych odpowiednich do indywidualnych teorii uczestników. Ważne są przy tym

CO P OZOSTA J E?

nasze własne doświadczenia teatralne, które pomagają nam zachęcić aktorów, aby udali
się wraz z nami w podróż do świata naszych teatralnych fantazji.

Pewien krytyczny widz zapytał mnie kiedyś

Ciągła wymiana impulsów i pomysłów wynikłych z rezultatów pracy grupowej to

po spektaklu, co ci młodzi ludzie wynoszą

charakterystyczna cecha naszych działań. Łączenie wielu poszczególnych wątków akcji

z tej działalności teatralnej. Nie musiałem się

to zadanie prowadzącego spektakl. W pierwszej połowie procesu pracy, przy kształto-

długo zastanawiać: dowiadują się, czym jest

waniu indywidualnych łańcuchów akcji powstaje bardzo ścisły stosunek zaufania między

istota teatru, jak teatr funkcjonuje i przede

uczestnikami a prowadzącym. W miarę jak młodzież „pozwala sobie na wolne pływanie”

wszystkim, że teatr nie jest tylko i wyłącznie

i kształtuje się ostateczna forma sceniczna poszczególnych historii i ogólnej struktury,

pewnego rodzaju rytuałem, wydarzeniem

my, jako prowadzący, wycofujemy się i pozwalamy, aby aktorzy coraz bardziej zdawali

skierowanym do wykształconej mniejszości,

się na siebie samych, na współgrających i na formę sceniczną.

że może mieć konkretne, namacalne znacze-

Bowiem kiedy nadejdzie chwila przedstawienia, wszystko zależeć będzie od in-

nie dla ich codziennego życia. Poza tym uczą

tensywności, uważności aktora, jego obecności scenicznej i możliwości wiarygodnego

się podstaw pewnego rodzaju kompetencji

przedstawienia i opowiedzenia danej historii.

estetycznej, która uwrażliwia ich na postrzeganie i uruchamianie własnych oraz cudzych
procesów twórczych.
Konfrontują się z własną osobą w sposób niesentymentalny i zdystansowany. Po-

„Rost au f de n F l ü ge l n
de r M orge n röte ”

znają swoje silne i słabe strony oraz uczą się,
biorąc pod uwagę przerabiany temat, co ich szczególnie w nim interesuje, fascynuje lub
uskrzydla. Krótko mówiąc, co jest ich konikiem, ich pasją czy ich rzeczą, ich „res”, jak to ładnie ujmuje łacina. Uczą się, jak się na tę „rzecz” otworzyć, skoncentrować, pozostając przy
tym otwartym i wrażliwym na wszystko inne dookoła, na współuczestników i ich historie.
Wszystkiego tego uczą się w trakcie pracy teatralnej. Jeśli wezmą te wszystkie
umiejętności i wnioski ze sobą na drogę, nie będzie im w życiu nigdy źle.

„Rost auf d e n Flüge ln d e r Morge nröte ”
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podział i aranżację przestrzeni. Na długości całej przestrzeni utworzone są małe poPOS ŁOWI E

mieszczenia, pomieszczenia w pomieszczeniach, w których pojedyncza osoba może
siebie usłyszeć i wypróbować, z których podejmie kontakt z partnerami czy grupą, i do

O st rac h u p r zed d r yl owa n i e m i o r a d o s nyc h po ra ż kac h

której może się zawsze wycofać, aby znaleźć spokój i schronienie. Znakomitym przy-

Wy pady do B.E . S.T. – s p r awozd a n i e z p o d róży pewn eg o wi d za

kładem było półtora tuzina lodówek. Dla odpowiedniej liczby osób lodówki stanowiły
pomieszczenia indywidualnie ogrywane i punkt wyjścia do działań poza nimi („Irrwege

Na przedstawieniach teatralnych grupy B.E.S.T. stawiają się często goście spoza granic
Bremy. Ważne jest dla nich, podobnie jak dla sprawozdawcy, aby obejrzeć coroczną
produkcję tego teatru.

Jednym z tematów przerabianych przez B.E.S.T. jest doświadczenie porażki: nawet
powtórka kiepskiej imprezy sylwestrowej – w tym celu zegar został cofnięty o rok do

Jak wytłumaczyć tę siłę przyciągania, której źródłem jest teatr tworzony przez mło-

tyłu – nie sprawiła, że była ona lepsza od uprzednio odegranej („ScheiterHeiter”). Związki

dych nieprofesjonalistów w magazynach i warsztatach, w zamkniętym basenie i innych,

postrzegane już jako udane rozpadają się („Irrwege…”). Natomiast ambitne artystycznie

ekstremalnie „nieteatralnych” miejscach?

czy też sportowe wysiłki kończą się groteskową żałosnością („Rost auf den Flügeln der

Ma to coś wspólnego z niezwykłą aurą. Widzowie mają nadzieję doznać dzięki niej
niezwykłych wrażeń, różniących się od tego, czego do tej pory doświadczyli.

Morgenröte”). Krytycy wytykają co jakiś czas, z pozoru pesymistyczny, zarys przedstawień.
Spotkania z aktorami po przedstawieniach łamią jednak te wątpliwości: młodzi ludzie

Wrażenia te byłyby już dawno przeżytkiem, gdyby grupa teatralna B.E.S.T. nie dążyła

sprawiają wrażenie, że właśnie przeżycie porażki podczas spektaklu – w końcu przeży-

do tego, aby przy każdej produkcji uwypuklić związek między tematem a naturą ogry-

wają ją radośnie – jest tym, co pomaga im także prywatnie lepiej mierzyć się z lękami

wanej przestrzeni. Warunkiem tego rodzaju teatru jest element estetyczny. Ekstremalne

i frustracjami. Nie miałoby to miejsca bez takich doświadczeń. Poza tym, podstawowa

sytuacje odosobnienia i poczucie absolutnej samotności zostały zaprezentowane przy-

zasada tej pracy teatralnej mówi, że jako postawę życiową przyjmuje się wstawanie po

kładowo w labiryncie wysokiego magazynu palet („AbschnittsWeisen”). Nieodwracalne

każdej porażce, aby na nowo zmierzyć się z życiem, i to ciągle od nowa.

pożegnania zobaczyliśmy w baraku bremskiego dworca towarowego, który niegdyś służył

Osoba z zewnątrz, spoza Bremy, czuje się w roli widza często jak w zmarginalizo-

jako hala odprawy uchodźców („ZugKünfte”). A obejrzenie momentów bliskości i odrzu-

wanej, wręcz niedozwolonej pozycji. Stosunek wielkości między przestrzenią dla widzów

cenia młodzieżowej miłości w spektaklu „Herzschlägereien” możliwe było tylko z empory

a przestrzenią dla aktorów jest, w porównaniu z tradycyjnymi pomieszczeniami teatralnymi,

opróżnionej hali opakowań. W ten sposób powstało wrażenie, że jest się świadkiem na-

dokładnie odwrotny. Dodatkowo, w każdym przedstawieniu obie te sfery dzieli druciana

ukowej rozprawy, słuchanej z perspektywy sali wykładowej. Można by mnożyć przykłady,

siatka. Początkowo wydaje się to dziwne, ponieważ zaprzecza to koncepcjom awangardy

jak bardzo przekonywujące były inspiracje przestrzenne, wychwytywane i przetwarzane

modernistycznej, do których w teatrze nieprofesjonalnym zalicza się także topografię prze-

przez grupę B.E.S.T.

strzenną Martina Luserkego. Według Luserkego teatr stanowi wspólne przedsięwzięcie

Inna cecha charakterystyczna: wybrane przestrzenie, ich rozległość jest w sposób

aktorów i widzów, które zakłada także współudział tych ostatnich. Ale należy zaakceptować

ciągły wykorzystywana do arcyszybkich zmian grup i akcji. W tych rytmicznych wzlotach

taki podział przestrzeni w wykonaniu B.E.S.T., ponieważ zapobiega on powierzchownemu

i upadkach powstają zdarzenia, które mają miejsce równocześnie w niemalże wszystkich

poczuciu wspólnoty i kieruje uwagę na działania młodzieży. Dzięki temu wzrasta uważność

zakątkach ogrywanej przestrzeni. Byłoby nie do pomyślenia, żeby zmieścić tak dużą

na to, co porusza młodzież i co z początku nie należy do świata dorosłych. Samą młodzież

liczbę równoczesnych i różnorodnych akcji na zwykłej scenie.

natomiast, podział ten chroni przed kokietowaniem publiczności – aby odebrać u niej „co

Tak jak w każdym teatrze młodzieżowym, podobnie w każdej produkcji grupy B.E-
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erhöhen die Ortskenntnis”).

swoje” – co stanowi powszechną praktykę w teatrze młodzieżowym.

.S.T. przewija się temat skomplikowanego stosunku jednostek względem grupy. W wielu

Zaleta „wypadów” do B.E.S.T. to rosnący rok w rok zbiór wrażeń teatralnych o zawsze

produkcjach napięcie to przedstawiane jest także optycznie, mianowicie przez właściwy

takim samym, wysokim poziomie. Jest to zadziwiające, zważywszy na fakt, że każda
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produkcja ma miejsce w nowej przestrzeni, w dodatku z grupami, w których większość
osób stanowi nowy narybek, często bez jakiegokolwiek doświadczenia scenicznego.

Zał ącz nik

Wyjaśnienie ów faktu leży w koncepcji i po stronie prowadzących, którzy tę koncepcję

B.E.S .T. WE WS P O M NI ENI ACH

wcielają w życie. Podobnie jak w każdej pracy związanej z pedagogiką teatru, prowadzący zastają każdego uczestnika w „miejscu, w którym ten się właśnie znajduje”, badają

1. Byli członkowie B.E.S.T. opowiadają o swoich doświadczeniach i przeżyciach podczas

jednakże bardzo wnikliwie, ile dana osoba może wnieść do nowo powstającego projektu.

pracy teatralnej.

W tym procesie „drylowania” należy pozbyć się prywatnych i subiektywnych naleciałości,

2. Widz opowiada o swoich wrażeniach podczas przedstawienia.

zanim można będzie wypróbować narzędzia, które umożliwią każdemu z osobna wejść
na szczyt własnej formy scenicznej. Do tego potrzebny jest prowadzący, który posiada
kompetencje zarówno teatralne, jak i pedagogiczne. W przypadku porwadzących B.E.S.T.,

1 . B y l i c z ł o n k o w i e B . E . S .T. o p o w i a d a j ą o s w o i c h d o ś w i a d c z e n i a c h

dbałość o tę, tak niezwykle ważną w pracy z młodymi amatorami, równowagę zdaje się

i p r ze życi ach p odczas p r acy teatr al ne j.

być utrzymywana na wysokim poziomie.
Ponieważ produkcje teatru B.E.S.T. są z założenia związane z konkretnym miejscem,

Dopiero teraz mogę powiedzieć, mając wystarczający dystans, co w tamtym czasie było

nie da się ich wystawiać na gościnnych występach. Nie można ich także zobaczyć na

najważniejsze. Myślałam, że w pierwszej kolejności robię teatr młodzieżowy... no tak,

żadnych spotkaniach teatralnych dla najlepszych – gdzie tak naprawdę jest ich miejsce.

rozumiałam, że jest coś niezwykłego w tym, jeśli otrzymuje się możliwość, aby tworzyć

Dlatego warto we właściwym czasie – z reguły na początku jesieni – udać się w drogę

i rozwijać role, które zawierają elementy własnej biografii. Wierzyłam Karl-Heinzowi, któ-

do Bremy.

rego opinia stanowiła bezsprzeczną wartość. Mówił nam, że i tak nie bylibyśmy w stanie
zagrać Hamleta. Stąd właśnie mieliśmy pisać nasze własne role. Bardzo sprytne! Gdyby
U l ri c h He sse

powiedziano mi, że mam napisać moją własną rolę, aby skonfrontować się sama ze
sobą, być może bym sobie wtedy poszła.

Nauczyci e l i i n st r u k to r tea t r a l ny w s z ko ł ac h w S c h l e swi g -Ho l ste i n

B.E.S.T. dało mi możliwość wypróbowania siebie samej w sensie artystycznym, „au-

i w Gesa m t sch u l e H a m b u rg - H o r n , w y kł ad owca D a rste l l e n d e s S pi e l

topedagogicznym”. Mogłabym powiedzieć, że uratowało mi to skórę, ponieważ wów-

p r zy I n st i t u t fü r Le h re rfo rt b i l d un g Hamb urg

czas nie zastanawiałam się w ogóle nad tym, co miałabym robić w przyszłości; choć
może powinnam biorąc pod uwagę moje mało ambitne zajęcia na przedmieściach.
Zresztą nikogo to na przedmieściach nie interesowało, a B.E.S.T. było niszą, dającą
młodzieży zaangażowanie.
Niezwykłe zaangażowania Karl-Heinza, który wstawiał się godzinami za każdego
z osobna, dawało nam pewność, że to, co opracowaliśmy, czyli spektakl, trzeba publicznie pokazać. Hey, przecież jednak ktoś patrzy na to, co robię!
Dzięki tej pedagogice nie miałam nigdy poczucia, że jestem czymś mamiona. Nic
nie było upiększane, a z drugiej strony też nie udramatyzowane. Mogłam sama za siebie
decydować, na co i na ile się w coś angażuję. Grupa oferowała mi przestrzeń na takie
właśnie eksperymenty. A więź grupy brała się z intensywnych i częstych prób, które często pochłaniały cały czas wolny – tak więc stres z rodzicami i szkołą był zaprogramowany,
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ale też akceptowany. Bardzo dziękuję za to, że poprzez duże wsparcie nie odczuwało

siłę wyrazu mają postawa, mimika lub choćby dźwięk. Regularna praca nad ważnością

się tak bardzo pedagogiki. Zwłaszcza chciałabym podziękować za to, że po dziś dzień

i zrozumiałością mojego podtekstu nauczyła mnie opowiadania prawdziwych historii

nadal otrzymuję pomocną dłoń.

bez słów. Nawet wtedy, gdy mówiłem, moje mówienie nie mogło być najważniejsze.
( S a ra h , 20 02 )

W pewnym sensie wszystko musiało być dograne już przedtem, dopiero wtedy moje
słowa mogły wybrzmieć i osiągnąć zamierzony efekt.
(Jan, 2002)
Gdy zastanawiam się, czym był dla mnie B.E.S.T., widzę, że pewne uczucia, takie jak podniecenie czy zdumienie usunęły się w pewnym momencie na dalszy plan, choć nie zniknęły
nigdy całkowicie. Inne stawały się coraz ważniejsze; przede wszystkim uczucia miłości,
przyjaźni i zaufania do różnych ludzi. Zrodziły się przyjaźnie, które nie zakończyły się wraz
z końcem moich działań w grupie B.E.S.T. i bez niej nie przybrałyby one takiej formy.
Widzę teraz – z upływem czasu coraz bardziej – jak bardzo uczestnictwo w grupie
B.E.S.T. zmieniło moje nastawienie wobec samego siebie na pozytywne, jak wyostrzył się
mój wzrok. B.E.S.T pomogła mi, gdy byłem na etapie dużej niepewności, przejść drogę,
która była dla mnie przeznaczona.
(Jan, s i e r p i e ń 2002)
Wtem ma miejsce coś niezwykłego: konflikt, problem, akcja, które przedstawialiśmy w B.E.S.T., które tak intensywnie roztrząsaliśmy – być może zbyt mocno działając na zewnątrz,

„ Sc h e ite rHe ite r”

nie pozostawiając miejsca na wgląd wewnątrz siebie – ten konflikt przeżywamy raz
jeszcze. Ta sama sytuacja, to samo życzenie, może nawet ta sama osoba. Ale coś się
zmieniło. Wchodzimy w zdarzenie z opanowaniem, mierzymy się z sytuacją inaczej niż

Umiejętność autoironii, aby móc spojrzeć na to, co dziwne we własnej biografii, uważam
za jedną z najważniejszych cech, którą mogłem rozwinąć w czasie działań z grupą B.E.S.T.

przedtem, nadajemy zdarzeniu inne zakończenie.
(Inka, stycze ń 2002)

( J an , 20 02 )
Jeszcze nigdy nie przeżyłam tak intensywnego poczucia wspólnoty, jak z ekipą B.E.S.T.
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Praca teatralna sama w sobie i w swojej intensywności przebiła wszystkie moje poprzed-

Uważam, że taka zażyłość możliwa jest tylko między przyjaciółmi, którzy znają się od

nie doświadczenia na scenie. Podczas częstych improwizacji nauczyłem się spontanicz-

wieków. Graniczy prawie z cudem, że nigdy się nie pokłóciliśmy lub też, że nie byliśmy

ności, otwartości wobec kolegów oraz obchodzenia się z rekwizytami. Nauczyłem się

nawet poirytowani. Atmosfera była podporą, aby przetrwać wszystko inne, czyli napraw-

kochać ruch i taniec. Przy opracowywaniu własnych, małych scen dużo dowiedziałem

dę ciężką pracę. Czas intensywnych prób tak bardzo nadwątlił nasze siły, że bez silnej

się o stwarzaniu napięcia i dowcipie. Nauczyłem się, jakie niezwykłe znaczenia można

więzi wewnątrz grupy nie dałoby się go przetrwać. W momentach, w których byłam

nadać banalnym przedmiotom przez właściwe obchodzenie się z nimi, nietypowe lub

już bliska poddania się, pojawiała się natychmiast myśl, że nie mogłam tak po prostu

przesadzone. Nauczyłem się, jak mało istotny może być język na scenie, a jak wielką

zostawić pozostałych członków grupy. Podobało mi się to w spektaklu. Nie gra się tylko
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dla siebie. Gra się z innymi i dla innych. Oczywiście też dla siebie! Każdy jest kamieniem

cypliną, sukcesem i uznaniem, ze stresem i presją czasu, z jednoznacznym wyborem:

w tej wspólnej mozaice.

B.E.S.T. albo nie B.E.S.T. – trochę B.E.S.T. nie jest możliwe – z Karl-Heinzem i Jochenem,
( J ud i t h , st yc ze ń 20 02 )

z olbrzymią ilością frajdy i pasjonującym procesem tworzenia!
Jednej rzeczy nie zapomnę na pewno: jak padał na nas deszcz czerwonych róż!
Przy ostatnim pokazie spektaklu publiczność „ZugKünfte” klaskała, zespół Extrabreit
śpiewał dla nas „Für mich soll’s rote Rosen regnen!”, a Karl-Heinz i Jochen w smokingach
sprawili, że na nas spadł deszcz czerwonych róż. Płakałam ze wzruszenia. Było to moje
najwspanialsze przeżycie na scenie! BARDZO DZIĘKUJĘ!
(L i na, 2002)
Pierwsze co mi przychodzi do głowy to ci wszyscy niezwykli ludzie, których spotkałam
oraz przyjaźnie, które w tym czasie zawiązałam. Myślę o moim pierwszym przedstawieniu. Nie znałam jeszcze wtedy B.E.S.T. Każda próba z początku kosztowała mnie wiele
nerwów, bałam się, że się ośmieszę, że zrobię coś źle będąc spontaniczną. Ale wraz
z rosnącym poczuciem wspólnoty zmniejszało się moje wewnętrzne napięcie i pojawiało
się coraz więcej radości. Przezwyciężyłam strach i dziś bardzo się z tego cieszę.
Myślę o mojej pierwszej premierze z B.E.S.T. Byłam dumna i stremowana jak jeszcze
nigdy. Ale to było przyjemne uczucie. Czułam się bezpieczna i akceptowana w grupie
młodych, niezwykłych ludzi i rozpierała mnie dumna.

„D i e An g st der Pape lmuse vor de r Entke rnung”

Przypomina mi się moja pierwsza klasówka w klasie maturalnej, którą musiałam napisać w dniu premiery. Nigdy przedtem i nigdy później nie dostałam oceny celującej w tym
przedmiocie i to mimo tego, iż przez próby B.E.S.T. nie miałam zbyt dużo czasu na naukę.

Czego się nauczyłam?

B.E.S.T. jest wyczerpująca. Wymaga dużo czasu i siły, ale się opłaca.

• Napięcia ciała na scenie jako podstawy wszystkiego innego – nawet jeśli nie jestem

B.E.S.T. urzeka i mam nadzieję, że ten ogień B.E.S.T., który udało mi się wzniecić we

w centrum wydarzeń utrzymuję właściwą postawę, aby w ten sposób wspomóc głównego

mnie samej, zawsze będzie się choć trochę tlić. Jeszcze dziś, półtora roku później albo

aktora.

może właśnie szczególnie dziś przepełnia mnie radość i energia, gdy przypominam

• Intensywnej pracy nad konkretnym tematem.

sobie tamten czas.

• Sensownej, powiązanej z tematem improwizacji.

(Je ss i ca, 2002)

• Całej masy ćwiczeń na rozgrzewkę, koncentrację i wyczucie grupy (bardzo przydatne
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w mojej przyszłej pracy jako pedagoga teatru).

Moja rola w B.E.S.T. nie zaczęła się jako „Yola” czy „Lotta”, lecz w tym momencie, gdy po

• I wiele więcej rzeczy, które stały się dla mnie tak oczywiste, że nie potrafię ich

raz pierwszy otworzyłam drzwi centrum kultury. Na początku B.E.S.T. była całkiem innym,

już wymienić.

obcym światem. Jeszcze nigdy w życiu nie przeżyłam gromady tak wielu ciekawych i ta-

Z czym kojarzy mi się B.E.S.T.? Z gniazdem, substytutem rodziny, zapaleniem okost-

jemniczych ludzi (i nigdy nikt mi nie powiedział, że mam bez wypowiedzenia ani jednego

nej i oskrzeli, z czymś fajnym, co czasem trochę pobolewa, z dużą ilością pracy i dys-

słowa wyrazić całą scenę albo że mam się wić na podłodze przy „dziwnej” muzyce...).
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Przy tym, jak bardzo było to dla mnie dziwne, chciałam być właśnie taka, chciałam się

utkwiło mi szczególnie oglądanie siebie w lustrze. Nigdy jeszcze nie patrzyłam przez 30

tak samo prezentować, wypracować w sobie to samo poczucie ciała i równocześnie iść

minut na własne lustrzane odbicie i zadziwia mnie, ile wtedy w sobie spostrzegłam. Inni

własną drogą. B.E.S.T. było właściwie zawsze jak taka mała tajemnica obok wszystkiego

uważaliby te rzeczy za nieistotne, ale w B.E.S.T. wszystko miało swoje znaczenie. Oprócz

innego. Coś własnego. Coś innego, niezwykłego.

B.E.S.T. stało się ze mną coś jeszcze. A mianowicie, w pewnym momencie – nie zwracając

Gdy zaczynałam w B.E.S.T., nie wiedziałam zupełnie, kim jestem (jeśli w ogóle moż-

na to uwagi - stałam się pewna siebie. Nie wiem, czy to pamiętasz, ale staliśmy kiedyś

na się tego kiedykolwiek dowiedzieć). Czułam się nieswojo. To, jak wyglądałam, i to, jaka

w rzeźni i ty powiedziałeś wtedy, że się bardzo zmieniłam przez ostatni rok. Zamiast

chciałam być, nie pasowało do tego, jaka byłam. Nie dało się tego jednak zmienić! Tak

skakać taniecznie po sali, stąpam teraz czystym, stabilnym krokiem po ziemi. Nie wiem,

samo skomplikowany i drewniany jak to zdanie był świat moich uczuć. A co wyniknie na

czy wtedy to zauważyłeś, ale był to dla mnie tak ważny moment, że ciągle sobie o nim

końcu było całkowitą niepewnością. Do grania w teatr doszłam właściwie bardziej przez

przypominam. Oczywiście też to zauważyłam, że nabrałam pewności siebie i to nie tylko

przypadek. Moja koleżanka brała udział w przedstawieniu teatru szkolnego, które uwa-

przy chodzeniu po scenie, lecz także w tym momencie, gdy powiedziałeś to dokładnie

żałam za tak ciekawe, że z dnia na dzień wpadłam na pomysł, by też coś z tym zrobić.

do mnie. Dopiero to uświadomiłam. Jestem bardzo wdzięczna sobie, tobie i B.E.S.T.

A o B.E.S.T. wiedziałam od Kulturwerkstatt westend .

i wszystkiemu, co przytrafiło mi się w zeszłym roku.

Nigdy wcześniej nie myślałam tyle o samej sobie, jak przy powstawaniu moich ról.
W tych dwóch latach B.E.S.T. zmusił mnie do tego, aby skonfrontować się z moimi „najmniej przyjemnymi” problemami. To było straszne, a koniec końców doprowadziło mnie
do najpiękniejszej zmiany w moim życiu. Nie chodziło nawet o poszczególne problemy,
nie chodziło też o poszczególne złe doświadczenia, lecz bardziej o zajęcie się własną
osobą. W moim pierwszym roku w B.E.S.T. czułam się jeszcze bardzo niepewnie. Zauważyłam, jak bardzo oceniałam siebie przez pryzmat innych osób, sama nie wiedząc nawet,
dokąd chcę podążać. Chciałam się dowiedzieć, kim jestem i chciałam móc pozostać
sobą, rozwinąć własną osobowość. W drugim roku miałam ten krok już za sobą, bardziej
chodziło wtedy o to, aby odejść od mojego zacietrzewienia, mojego linearnego myślenia
(którego być może na początku potrzebowałam) i aby „odlecieć” ze spontanicznością
i lekkością. Brzmi to tak, jakby B.E.S.T. była antidotum na wszelkie myślowe zamęty i problemy. Z tym wiązało się dużo więcej niż tylko B.E.S.T. Dziś wydaje mi się, że to wszystko
było jakby cudem i nigdy nie spodziewałam się tego po sobie, że będę potrafiła zrobić
coś takiego. „Yola” i „Lotta” były mi całkowicie obce w procesie tworzenia roli. W pewnym
momencie udało mi się prześcignąć moje role i wtedy byłam już tylko JA. (Albo inaczej:
to rola dogoniła mnie). Moje JA ewaluowało, zmieniało się, cofało się, wypróbowywało.

„Z u gKü n f te ”

Można bardzo dużo czerpać z B.E.S.T., jeśli się tylko chce. Mnie osobiście najwięcej dała
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praca nad samą sobą aż do powstania abstrakcyjnej roli. Jest niezwykłe, co się dzieje,

Nie da się pewnie pisać o tych wszystkich doświadczeniach z B.E.S.T., nie wymieniając –

jeśli się bezustannie spogląda na siebie i nad sobą pracuje, aż w końcu stworzy się wła-

choćby krótko – stresu. Nigdy wcześniej w życiu nie przeżyłam tyle stresu. Przy próbach

sną rolę. Abstrahuje się od swojego problemu i co rusz przedkłada się go sobie samemu.

lub spektaklach ledwie starczało czasu na czynności podtrzymujące życie takie jak je-

Oświetla się z lewej i prawej strony i na końcu wydaje się on całkiem inny. W pamięci

dzenie, krótki sen, szkoła i najważniejsze zadania domowe. Czasami bywałam zmęczona
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i gnuśna całymi przedpołudniami. Z moimi rodzicami i przyjaciółmi już tylko się kłóciłam,

oglądam film z naszego przedstawienia jestem zdziwiona, ile głębi tkwiło w każdym

jeśli w ogóle się z nimi widywałam. „Nie rozumiemy cię, przecież to tylko hobby!” i „Czy

z uczestników i ile wolno nam było wyrazić. Słynna odwaga do szczerości znajduje

B.E.S.T. jest ważniejsza od nas?”, wysłuchiwałam. W zeszłym roku ktoś mnie nawet za-

wyraz w sposobie, w jaki dążyliśmy razem do celu. „Razem” powinno być podkreślone!

pytał, ile mi płacą, jako że angażuje się tak mocno. Jest naprawdę ciężko wykręcić się

W grupie panowała akceptacja, zainteresowanie drugą osobą i otwartość na inność po-

później z tego wszystkiego i wszystko ponaprawiać. Opłacało się. Jesteś bardzo konse-

zostałych członków grupy, lecz także inność w sobie samym. Tak naprawdę tej inności nie

kwentną i twórczą osobą, masz dokładne wyobrażenia i jesteś niemiłosiernym perfek-

było w ogóle, bo co znaczy inny czy normalny – jeśli próbujemy się nawzajem zrozumieć

cjonistą. Szczerze mówiąc nie zawsze było łatwym zadaniem, aby się z tobą zadawać.

i od siebie nawzajem uczyć? W takim wypadku każdy inny punkt widzenia jest ciekawy

Za to grupę uważałam za bardzo dobrze zorganizowaną. Wszystko szło jak w zegarku...

lub staje się ciekawym, jeśli jest się na tyle otwartym, żeby chcieć go poznać. W meto-

Choć oczywiście było wiele takich momentów, w których najchętniej wystrzeliłabym was

dzie stosowanej przez B.E.S.T. jest to możliwe. Każdy z B.E.S.T.-owców tworzy swoją rolę

w kosmos. W końcu w jakich innych okolicznościach trzeba pracować tak intensywnie

z wnętrza samego siebie i może zadecydować, w którą stronę ją ukierunkować. W poro-

i to z tak wieloma osobami przez tak długi okres czasu? Często chciałam rzucić swoją

zumieniu z Karl-Heinzem i grupą oczywiście, aby było możliwe wspólne przedstawienie.

rolę i po prostu uciec... Ale z drugiej strony – jeśli się czegoś nauczyłam, to na pewno

Z tych różnych ról, z tej wymiany między grupą i jej poszczególnymi członkami powstaje

też i tego, że trzeba umieć sobie ufać, jeśli chce się postawić na nogi coś takiego, jak

coś ciekawego, coś z całą pewnością nowego, co nigdy nie przyszłoby nikomu z nas

nasze przedstawienia.

do głowy. W taki sposób rozwija się coś, krok po kroku, nitka za nitką, aż do momentu
( Le n a , 20 02 )

- z reguły jest to w przedpremierowy wieczór – w którym gotowe jest przedstawienie.
Próbowanie jest lepsze niż studiowanie... w przypadku B.E.S.T. to powiedzenie ma sens.

Minęło pięć lat, odkąd mogłam ostatni raz

Elementem tej pracy jest zaufanie. Zaufanie do grupy i zaufanie do samego sobie, przy

brać udział w przedstawieniu B.E.S.T. Myślę, że

czym to ostatnie może przychodzić stopniowo, tak jak to miało miejsce w moim przypadku.

nie byłam wtedy świadoma wartości tej grupy

Właśnie mi, której tak dobrze wychodziło odseparowywanie się od wszelkich grupo-

teatralnej i pracy z młodzieżą jako takiej.

wych przedsięwzięć, tym razem się nie udało. Zostałam zaakceptowana taka, jaka jestem.

Być może dlatego Karl-Heinz musiał tak

Wtedy wcale na to tak nie patrzyłam, bo właśnie ja byłam tą osobą, która bardzo

długo czekać na moment, w którym mógł

krytykowała Karl-Heinza, ponieważ uważałam, że zbyt dużo wymaga od swojej ekipy.

powstać ten tekst.

Teraz myślę, że byłam tą osobą, która stawiała zbyt duże wymagania wobec samej

Dla mnie B.E.S.T. stanowiła pierwszą gru-

siebie. Gdybym miała czas przy następnym przedstawieniu, chciałabym poruszyć ten

pę rówieśników, w której byłam akceptowana.
Może było to spowodowane tym, że

Zbyt wysokie wymagania wobec grupy? Oglądam film i jestem zdziwiona i zachwy-

musieliśmy wszyscy pociągać za te same

cona tym, jak każdy z osobna i grupa jako całość rozważa tematy, szczerze się z nimi

sznurki, aby postawić na nogi przedstawie-

konfrontuje, bez obaw skompromitowania się. Każdy przekracza granice, właśnie te swo-

nie. Jednak w innych grupach, których byłam

je, właściwe dla siebie w danym czasie, a nigdy granice drugiej osoby.

członkiem, i które kierowały się tą samą za-

Jak wykonać taką pracę, zadaję sobie pytanie, gdyż teraz sama pracuję z grupami.

sadą, wcale tak nie było. Dlatego uważam, że

Oczywiście przychodzi na myśl właściwa dydaktyka. Tak jest też w przypadku B.E-

spowodowane było to czymś innym, czymś,

.S.T., ponieważ młodzież spotyka się w końcu po to, aby stworzyć spektakl. Ważna jest

co zaczyna się w momencie akceptacji drugiej osoby, a kończy się zaufaniem. Gdy dziś
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właśnie temat. Wymagania!

„ Sc h e ite rHe ite r”

też metodyka itworzenie. Każdy z roczników B.E.S.T. zaczyna pracę bezcelowymi ćwiczeniami, zarówno aktorskimi – czyli ćwiczeniami wyrazu, obecności, świadomości ciała
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i głosu, kontroli, komunikacji – jak i ćwiczeniami, które mają na celu wzmocnienie zaufa-

do rozbiórki, prześcigniętej przez następną generację w pełni automatycznych maszyn

nia do grupy i do siebie. Bezcelowe oznacza, że nie przerabiają żadnego tematu, który

do dystrybucji towarów. Taka hala nie wymaga okien, świetlików, światła z zewnątrz.

należy opracować, lub który jest dany. Pojawiają się fragmenty tematyczne w niektórych

Z drugiej strony wpada światło przez rzędy regałów. Zamaskowana folią część hali świeci

ćwiczeniach, które nie muszą mieć nic wspólnego z ostatecznym wynikiem. Dewizą jest

jak wielka plastikowa kostka z tajemniczym życiem wewnątrz. Aż chce się zatrzymać

wypróbowywanie. Nie może się „nie powieść”, zatem łatwiej po prostu zacząć próbować.

i popatrzeć, ale ciekawość pcha karawanę widzów dalej, dookoła, aż do końca hali. Mu-

Nie ma przymusu.

zyka wypełnia salę i prowadzi nas drogą do miejsca, w którym ukazuje nam się zimny

Później, gdy wzrośnie już odwaga, aby wyrazić siebie, aby się otworzyć i gdy wzro-

przedsionek, rodzaj proscenium.

śnie więź grupowa i jest ona wystarczająco silna, aby móc na niej budować, jedziemy

Docierając do tego miejsca stajemy osłupiali. Aż do momentu, w którym pierwsi

na wyjazd weekendowy do schroniska szkolnego. Intensywnie, ciekawie i powoli, z dnia

widzowie przedzierają cienką folię i wchodzą do wnętrza kostki. Daję się ponieść i chwilę

na dzień coraz konkretniej – w zależności, czy temat przedstawienia został ustalony

potem stoję w jednym z korytarzy między regałami. Widzę przede mną, obok siebie

wcześniej, czy wykrystalizował się dopiero w trakcie wyjazdu – B.E.S.T. pracuje i umożliwia

i nad sobą oświetlone obszary. Widzę w regałach ludzkie pomieszczenia mieszkalne,

w ten sposób, aby dalej budować zaufanie.

a między nimi malutkie dróżki i podesty, coś w rodzaju trójwymiarowego labiryntu nad

Dopiero w trakcie pracy środek ciężkości kierowany jest w kierunku produktu końcowego.

ziemią, bez styczności z ziemią, na której stoimy my, widzowie. Idę przez ten świat jak

Ciągłe zrastanie się grupy, ciągłe budowanie zaufania umożliwia ciągle rosnące ukie-

podróżnik, który nocą zagląda do oświetlonych mieszkań i wyłapuje momenty z życia

runkowywanie. Można powiedzieć, że produkt końcowy zależy od grupy i jej dynamiki,

przypadkowych ludzi. Przez chwilę patrzę, jak ktoś je i idę dalej. Do jakiej walki przygo-

a nie odwrotnie. W taki sposób staje się jasne, że tak naprawdę istnieją dwa punkty

towuje się ta młoda pani tam u góry? A tam ktoś poszukuje wytłumaczenia dla świata

ciężkości w koncepcji B.E.S.T. Z jednej strony chodzi o stworzenie forum dla członków,

w migotaniu telewizora. A jeszcze wyżej ktoś wisi na linach, a między nimi jakaś dziew-

w którym mogą się oni rozwijać, i który ośmieli ich do tego, aby skonfrontować się

czyna maluje chińskie znaki na wielkich ryzach papieru. Widzę ją w jej całkiem prywatnej

z samym sobą. Z drugiej strony chodzi o to, aby stworzyć ciekawy teatr, który w swojej

samotności podczas malowania. Widzę ludzi wszędzie podczas ich codziennych czyn-

formie i treści będzie korzystał także z klasycznych narzędzi, nie będzie jednakże uciskał

ności, samotnych ludzi w swoich oświetlonych kojach.

nimi aktorów.

Korzystam z przejścia między rzędami regałów i znajduje się w innym korytarzu.
( I n a , 20 0 4)

Wysoko nade mną młody mężczyzna właśnie się urządza, a dziewczyna pod nim bawi
się lalkami w „dom”. Jeszcze inna dziewczyna dalej z przodu huśta się i huśta i huśta

Jak ja mam dalej żyć bez prób B.E.S.T., bez lodówek, zimnych hal fabrycznych
i rozgrzewającej kawy?

w nieustającym ruchu bez przemieszczania się. Naprzeciw ktoś urządził sobie mały
ogródek i właśnie podlewa swoje kwiatki, a tam młoda kobieta przymierza przed lustrem

( M e i ke , 20 01)

jedną sukienkę za drugą. Ciekaw idę dalej wzdłuż korytarza, znów powracam do punktu
wyjścia i zatrzymuję się. Ujęcia nakładają się na siebie i uzupełniają się. Fragmentarycz-

2 . Widz opow i a d a o swo i ch w r a że n i a ch po d c zas przed st awi e n i a.

ne wrażenia tworzą kalejdoskopowy obraz życia tych młodych ludzi, a ja czuję powagę
i intensywność tych ich czynności, starań, by podołać życiu.

„AbschnittsWeisen” odcinkami... czyli wrażenia widza

Telefon dzwoni i sugeruje nawiązanie kontaktu. Stożki świetlne latarek szukają tego,
co naprzeciw. Tu i tam ktoś wyrusza w drogę. Niektórzy ostrożnie badają teren, inni prze-
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Z wielkim oczekiwaniem wkraczam do olbrzymiej hali, zimnej katedry nowoczesnej logi-

mieszczają się z pozoru bardzo pewnie i szybko na wąskich podestach. Tam ktoś pakuje

styki, magazynu regałów wysokiego składowania z żelaznymi konstrukcjami do groma-

starannie swoje rzeczy, gdzie indziej jeszcze ktoś zakleja sobie buzię, zanim wybierze się

dzenia towarów wszelkiego rodzaju na unormowanych paletach, pustej, przeznaczonej

w podróż. Ktoś inny nosi krzyż od stacji do stacji, a jeszcze ktoś chce się zakochać, ale
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w kim? Pewna młoda kobieta rozwija nitkę swojego swetra, by pomogła jej ona powró-

sam do siebie śpiewać: „Happy birthday to me...”. Nagle rozbrzmiewa niespodziewane

cić na miejsce. Ale czy będzie powracać? Nie wiem, ponieważ podążam za wzrokiem

echo, odpowiedź: „Happy birthday to you!”. Przez chwilę wszyscy zastygają. Na chwilę

innego widza. Na co on patrzy? Przyglądam się dokładniej. Co zainteresowało go w tym

opuszczają anonimowość życia sąsiedztwa w dużym mieście. Ich z pozoru bezcelowe

samotnym zbieraczu, tam u góry? Obserwuję ich obydwu, ale wtem mężczyzna idzie

poruszanie się nagle otrzymało kierunek: śpiewają razem dla kogoś innego. Urodziny

dalej, a ja szukam sobie innego celu.

jako moment dorastania staje się wyjątkiem poprzez nadstawienie ucha, poprzez reakcję

Młoda dziewczyna, niemal jeszcze dziecko, błądzi po labiryncie w poszukiwaniu

obcych. Nawet ten szczęśliwy moment kończy się, zanim człowiek go sobie uświadomi.

swojej mamy. Słyszę zrozpaczone „Mama!”, co rusz z innego zakątka. Czasem staram się

Uwaga pozostaje przypadkowa, tak jak postrzeganie u widza, krótkie wrażenie w prze-

śledzić ją między regałami. A gdzie jest teraz? Jak się tam dostała? Czy jej droga ma cel?

locie, tak ulotne, jak spotkania wszystkich osób ze sobą. Jeśli dwoje ludzi się odnajdzie,

Lecz wtedy gubię ją z oczu, rozpraszają mnie odgłosy, urywki rozmów, inne wydarzenia

oznacza to zawsze pożegnanie, początek bycia opuszczanym, przymusu odejścia.

na skraju mojego pola widzenia. „Nie!” – krzyczy ktoś na końcu dróżki. Odwracam się.

Nagle słyszę krzyk za mną, potworny hałas, spotkanie na skrzyżowaniu wysoko nade

Wywoływane są imiona. „Zofia” i „Leander” szukają się nawzajem. Słyszę oferowanie

mną. Widzowie zbiegają się niczym piesi w momencie wypadku drogowego: „Jestem

pomocy: „Podaj mi dłoń!” – i widzę odrzucenie.

skończona! On, który był mym wszystkim, mój mąż...”. Medea rozpacza nad zniszczeniem
jej rodziny i ucieczką swoich dzieci. Historia wydaje się niektórym widzom podwójnie
znana, jako cytat i skojarzenie z traumami z dzieciństwa. Znawca teatru cieszy się i myśli
o tragicznym końcu, inny jeszcze myśli zapewne o rozwodzie swoich rodziców. Jednak
ofiary rozwodu idą dalej, a widzowie znów się rozpraszają. Nic się nie stało, życie płynie
dalej. Jesteśmy wszyscy opuszczonymi dziećmi i błąkamy się jeszcze przez jakiś czas po
naszym wyimaginowanym świecie.
Aż do momentu kolejnego huku, który wyrywa nas z naszych przemyśleń. Tym
razem widzimy aktorów jako nasze odbicie lustrzane, jako podróżników. Stojąc jeden
za drugim obserwują chińską dziewczynkę w jej próbach zasymilowania się. W końcu
zakłada na głowę perukę. Udało jej się osiągnąć „nasz” wygląd, być jedną z nas. Za jaką
cenę? Co pozostawiła za sobą? Co w ten sposób wypiera? Zagłusza ją głośna impreza.
My, dorośli nauczyliśmy się ukrywać nasze zranienia, a tutaj w grze te zranienia stają się
wyobrażalne, widoczne, uchwytne – a także wypierane. „Non scholae, sed vitae discimus...” – mówią wszyscy chórem. Czy w to wierzą? Pożegnanie z dzieciństwem wymaga
ofiar, rezygnacji ze wspomnień. Stawanie się dorosłym wydaje się rozterką między utratą
„ Ab sc h nittsWe ise n”

a uwolnieniem, marsz żałobny jako sygnał do wymarszu.
Patrzę wstecz: widziałem mijających mnie ludzi, ludzi, którzy próbowali się urządzić
w świecie towarów, którzy szukali schronienia w przestrzeniach pomiędzy, ludzi, którzy
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Kto opuścił swoje bezpieczne miejsce, spotyka ludzi, omija ich, przez chwilę za nimi

przez chwilę mnie przyciągali, w których życiu mogłem przez chwilę uczestniczyć. Po-

podąża, znajduje kogoś, przez chwilę gdzieś spoczywa. Dwoje ludzi zastyga naprzeciw

zwoliłem im iść dalej, samemu idąc do przodu. Ich kroczenie przez życie korespondowało

siebie na moście, gdzieś pomiędzy, na ziemi niczyjej, między rzędami regałów. Obok ktoś

z moimi krokami przez przedstawienie. Widziałem, łączyłem i przypominałem sobie. Cy-

obchodzi urodziny. Wszystko jest przygotowane, ale nikt nie przyszedł. Wtem zaczyna

taty pokazały mi fragmenty mojego postrzegania w szerszym kontekście i pozwoliły mi
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poznać nowe pola znaczeniowe, dźwięki górne i dolne. To, co widoczne i niewidoczne,
zagrane i skojarzone z własnym życiem nałożyło się na siebie i stopiło się w jeden obraz,
mój obraz „odcinków”. W przestrzeni, wśród rzędów regałów wyczuwało się gęstość życia.
Teatr ten jest grą, która trwa od zawsze i nie zna końca, to gra życia. „Nadzieja, we
mnie nadal jest nadzieja, że nie umrę tak po prostu...” – śpiewa dziewczyna coraz mocniejszym głosem z dość wysoka. Być może istnieje jakiś plan w tym świecie, być może
sugerują to liczby na regałach? Ale skąd poszczególna osoba na swojej palecie ma znać
ten plan? Nie zjawi się żaden zbawiciel, żadne niebiańskie światło nie zaświeci na końcu
tunelu. Żaden deus ex machina nie wyprowadzi ludzi z tego labiryntu towarów. Lecz
pozostaje nadzieja i odwaga. Ten teatr także nie uratuje świata, ale sprawi, że zostanie
on rozpoznany, stanie się bardziej przejrzysty...”. Nastaje nowy dzień.
( Pa ul S c h e l l e r, 20 05 )
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Karl-Heinz Wenzel, Eine Begegnung der anderen Art. Darsteller und Zuschauer im

Karl- H einz We n ze l

performativen Raum, w: „Fokus Schultheater 02 – Übersetzen – Cottbus”, edition
Körber Stiftung, Hamburg 2003, s. 31-33.

Ur. w 1943r. w Berlinie, zamieszkały w Bremie, studiował romanistykę i anglistykę w Heidelbergu i Grenoble; pierwszy egzamin państwowy z „teatru kolektywnego we Francji”;

Karl-Heinz Wenzel, Das Zufallsprinzip – Über die „planlose” Entstehung eines

1971-1974 asystent reżysera, reżyser i aktor w teatrach w Bremie i Stuttgarcie; drugi eg-

Theaterstückes, w: „Spiel&Theater”, nr 165, 2000, s. 20-23.

zamin państwowy z „możliwości i problemów teatru szkolnego”, 1975-1988 nauczyciel języka angielskiego i francuskiego w gimnazjum; działalność w teatrze szkolnym; od 1978r.
doradca w dziedzinie teatru szkolnego przy Senatorze Edukacji [odpowiednik Ministra
Edukacji na poziomie landu – przyp. tłum.]; od 1980r. planowanie, organizacja i realizacja
„Bremskiego Festiwalu Teatru Szkolnego” („Bremer-Schultheater-Festival”, w późniejszym
okresie nazwany „Landesschultheatertreffen”); 1986r. opracowanie programu ramowego
aktorstwa dla liceów; 1988-1998 działalność w dziale teatru Urzędu Kultury, później w referacie dzielnicowej pracy kulturalnej („pozaszkolny teatr młodzieżowy”) i w naukowym
instytucie praktyki teatralnej (aktorstwo); z tym powiązana praca na rzecz wypracowania
struktur dla szkolnego, pozaszkolnego i międzynarodowego rozwoju teatru młodzieżowego w Bremie; od 1990r. prowadzenie pozaszkolnej grupy młodzieżowej B.E.S.T.;
1990-1991 juror spotkań teatralnych w Berlinie; od 1998r. redaktor magazynu „Spiel und
Theater”; 1999 laureat pokojowej i kulturalnej nagrody Villi Ichon w Bremie za produkcję
teatralną „Treppentrauma”; od 1999r. działalność na rzecz szkolnego i pozaszkolnego
teatru w Instytucie Szkolnictwa w Bremie oraz w stowarzyszeniu Kulturwerkstatt westend
e.V.; od 2000r. prowadzenie zajęć w szkole wyższej w Osnabrück z pedagogiki teatru;
2001-2004 kierownictwo naukowe projektu pilotażowego „Szkoła jako scena” („Schule
als Raumbühne”) realizowanego przez Instytut Szkolnictwa landu Brema.
Publikac j e (w yb ó r ):
Karl-Heinz Wenzel, Theater spielen in sozialen Situationen – Spielprodukte im Stadteil,
w: theater spielen, red. Elinor Lippert, Bamberg 1998, s. 208-220.
Karl-Heinz Wenzel, Fragen vorweg i Das politische Theater der 60er und 70er Jahre,
w: Theater in der Schule, Körber Stiftung und Bundesarbeitsgemeinschaft für das
Darstellende Spiel (red.), edtition Körber Stiftung, Hamburg 2000, s. 164-165 i 311-320.
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Kto przymierza się do gry teatralnej, często ma konkretne wyobrażenie o niej: scena,
kurtyna, tekst, aktorzy w świetle reflektorów oraz rzędy pełne aplauzu publiczności.
Niniejsza książka opowiada o tym, że można przekazać zupełnie inne formy teatralne nie tylko publiczności, ale też uczestnikom, z entuzjazmem i korzyścią dla każdej
ze stron.
Młodzież dowiaduje się, czym jest istota teatru, jak teatr funkcjonuje i przede
wszystkim, że teatr nie jest tylko i wyłącznie pewnego rodzaju rytuałem, wydarzeniem
skierowanym do wykształconej mniejszości. Poznają swoje silne i słabe strony oraz uczą
się, biorąc pod uwagę przerabiany temat, co ich szczególnie w nim interesuje, krótko
mówiąc, co jest ich konikiem, ich pasją czy ich rzeczą, ich „res”, jak to ładnie ujmuje
łacina. Uczą się, jak się na tę „rzecz” otworzyć, skoncentrować, pozostając przy tym
otwartym i wrażliwym na wszystko inne dookoła, na współuczestników i ich historie.
Jeśli wezmą te wszystkie umiejętności i wnioski ze sobą na drogę, nie będzie im
w życiu nigdy źle.

Karl-Heinz Wenzel, urodzony w 1943 roku w Berlinie, mieszka w Bremie. Był
aktorem, reżyserem i nauczycielem gimnazjalnym. Od lat osiemdziesiątych jest
doradcą Senatora Edukacji i Kultury w sprawach związanych z teatrem szkolnym i pozaszkolnym. W tym kontekście opracował koncepcję dla powstania
B.E.S.T.; wykładowca pedagogiki teatru w Osnabrück; kierownik naukowy projektu pilotażowego „Schule als Raumbühne”; wydał wiele publikacji na temat
nowoczesnych form teatralnych.
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