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WIDMO POSTKOLONIALIZMU

Co ty w ogóle wiesz o Afryce? Praw-
dopodobnie niewiele. Pierwsze sceny 
bydgoskiego przedstawienia nie za-
powiadają romantycznych uniesień 
w stylu W pustyni i w puszczy Sienkie-
wicza, a pytanie kierowane zarówno 
do widzów, jak i jednego z bohaterów 
spektaklu, Reportera, brutalnie obna-
ża naszą i jego niewiedzę. Skarbnicą 
wiedzy o Trzecim Świecie stała się 
Wikipedia, ekspertem od głodu i su-
szy lider zespołu U2, Bono. Afryka 
to jedynie nasza projekcja na temat 
inności. Brakuje nam nawet odpo-

wiedniego języka, by mówić o niej 
oraz o zamieszkujących ją społeczno-
ściach. „Murzyni”? „Czarni”? Zwroty 
uznawane za niepoprawne politycznie 
są dziś stale cenzurowane, a niemoc 
lingwistyczna utrudnia precyzyjne 
określanie danych zjawisk. Patrzenie 
na mieszkańców Afryki z perspekty-
wy ewolucyjnej wyższości zdomino-
wało dzisiejszą rzeczywistość. Postko-
lonialny dyskurs został wplątany przez 
Frąckowiaka w formę teatralnego ese-
ju, mówiącego wiele o zmediatyzowa-
nej współczesności, systemie kapitali-

styczym, fałszywym humanitaryzmie.
Dramaturgia przedstawienia opiera 
się na kolejnych epizodach, rodzajach 
reportaży z różnych zakątków Afryki. 
Bohaterowie sceniczni informują nas, 
w którym roku się znajdujemy oraz 
w jakim kraju jesteśmy. Wraz z nimi 
bierzemy więc udział w tej podróży, 
która momentami wydaje się nieupo-
rządkowana, ale koresponduje z te-
matem medialnego chaosu. Podobnie 
zresztą jak scenografia Anny Marii 
Kaczmarskiej, składająca się z po-
rozrzucanych po scenie przedmiotów, 
takich jak wiadra, palety, kamery, ka-
ble, reflektory oraz strzępy różnych 
materiałów.

Twórcy spektaklu (za tekst i dra-
-maturgię odpowiedzialna jest 
Agnieszka Jakimiak) poruszają się na 
gruncie ekonomicznym, politycznym 
i społecznym. Bliski jest im temat 
religijności oraz stosunku Kościoła 
Katolickiego do panujących w Afry-
ce konfliktów, chorób, ludobójstwa. 
Dobrze wypadają ironicznie potrak-
towane sceny kolejnych audiencji 
wizyt papieskich w Afryce. Ciekawa 
wydaje się również scena Misterium 
Męki Wartości, w której aktorzy wcie-
lają się w hołubione w Europie ideały: 
Wolność, Równość, Braterstwo, Ra-
cjonalizm i Prawo Manichejskie, oraz 
odgrywają sceny z rodem z Ewange-
lii. Frąckowiak z powodzeniem ob-
naża mechanizmy narzucania krajom 
afrykańskim zasad panujących na 
Starym Kontynencie. Pod płaszczy-
kiem fałszywej demokracji dokonuje 
się ponowna kolonizacja w imię prze-
mian gospodarczych. Dekoloniza-
cja udała się (dosłownie!) do grobu.

W Afryce Bartek Frąckowiak buduje określony fantazmat dru-
giego co do wielkości kontynentu oparty na naszym – białym 
i europejskim – myśleniu o nim. Wiedza o Afryce przeciętne-
go Europejczyka w wielu przypadkach jest niestety znikoma, 
a jeśli w ogóle istnieje, to okazuje się jedynie zapożyczeniem.

Marcin Miętus
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Na scenie mnożą się kolejne pomy-
sły, rodzą kolejne wątki. Na uwagę za-
sługuje zgromadzony przez twórców 
materiał, który stanowi dla nich sze-
rokie pole do dyskusji. Dwugodzinny 
spektakl niekiedy obfituje w natłok 
działań, jednak reżyser nie oszukuje 
widza, od początku zaznaczając wąt-
pliwości dotyczące konfrontacji z pod-
jętym tematem oraz (nie)możliwością 
objęcia tematu w sposób całościowy. 
Pomimo dużej ilości epizodów Afryka 
momentami przemienia się w debatę 
o nieco jednostronnym wymiarze. Nie 
da się przecież mówić o całej Afryce 
naraz.

Teatr Polski w Bydgoszczy 
Afryka
reż. Bartosz Frąckowiak

Afryka wzbudza dość skrajne od-
czucia, choć mało kto był dalej niż 
w Egipcie. Siłą rzeczy większość 
populacji naszego kraju myśli o niej 
bardzo stereotypowo. Twórcy spek-
taklu mierzą się z tym płytkim, choć 
powszechnym sposobem postrzegania 
tytułowego kontynentu i pozwalają 
widzom zrewidować własne poglądy. 
Konfrontacja z naszym wewnętrznym 
kolonizatorem pozwala spojrzeć na 
Afrykę w zupełnie nowy sposób. Utar-
te myślenie wzbogaca się o perspekty-
wę historyczną. Kolonializm rzekomo 

AFRYKA... DZIKA?
Kontynent, na terenie którego 
zlokalizowana jest większość 
krajów tzw. trzeciego świata, 
wciąż jeszcze wydaje się dziki 
i nieokiełznany, kusi podróż-
ników, inspiruje artystów. 
Spektakl Afryka Teatru Pol-
skiego z Bydgoszczy w sposób 
oryginalny i wielopoziomowy 
problematyzuje stereotypo-
we, europejskie spojrzenie na 
kontynent.

Anna Petynia przynależy do przeszłości, jednak hi-
storia lubi się powtarzać w afrykań-
skich krajach, które – jak się okazuje 
– są tylko pozornie niepodległe. 

Frąckowiak i Jakimiak przedsta-
wiają nam kontynent poprzez pryzmat 
kilku pojęć-wytrychów, które najczę-
ściej są z nim kojarzone. Kolonializm, 
dekolonizacja, demokracja, apartheid, 
AIDS, HIV (prezerwatywy), cywili-
zacja (europejska), bieda. Wszystko 
to mieści się w jednym dużym worku 
z napisem AFRYKA. Kolejne cząstki 
spektaklu to mikroreportaże dookoła 
tego zbioru. Twórcy Afryki poddają 
iście demaskatorskiej analizie dzia-
łania Europejczyków na rzecz miesz-
kańców krajów trzeciego świata, któ-
re w istocie służą manifestacji władzy 
tych pierwszych. Korporacje cynicz-
nie wykorzystują lokalną ludność jako 
tanią siłę roboczą, np. na plantacjach, 
jednocześnie za pomocą szybkiej ma-
tematyki wykazują, że zmniejszają 
problem niedożywienia w regionie. 
Problematyczne jest też narzucenie 
mieszkańcom krajów afrykańskich re-
ligii i obyczajowości europejskiej, co, 
jak dobitnie pokazują twórcy spekta-
klu, nie zawsze wychodzi im na dobre. 
W tym kontekście niesamowicie moc-
no wybrzmiewa ostatnie zdanie spek-
taklu: „Bez zmiany procesu produkcji 

nie zmienimy procesów życiowych”. 
Doraźne poprawienie jakości życia nie 
zniweluje globalnego problemu.

Bartek Frąckowiak, biorąc na 
warsztat tekst Agnieszki Jakimiak 
stawia przede wszystkim na swoiste 
wytrącanie publiczności z jej strefy 
komfortu. Akcja sceniczna dzieje się 
niemalże na wyciągnięcie ręki wi-
dza, co więcej, najczęściej przybiera 
kształt konfrontacji, wykładu czy też 
innej formy bezpośredniego kontak-
tu z odbiorcą. Przez to aktorzy stają 
przed wyjątkowo trudnym zadaniem, 
muszą bowiem grać niejako przeciw 
widzom, a raczej ich stereotypowemu 
myśleniu. Najbardziej pełnokrwistą 
i wielowymiarową postać, która na-
prawdę porusza, tworzy w tych wa-
runkach Klara Bielawka. Niezwykle 
trudna rola przypadła na debiut sce-
niczny Soni Roszczuk – postać rdzen-
nej Afrykanki, czy też raczej postać 
symbolizującą sposób, w jaki patrzy-
my na rdzennych mieszkańców kon-
tynentu, musi jednocześnie i tworzyć 
przerysowaną kreację, i ją nieustannie 
podważać. 

Bartek Frąckowiak realizuje spek-
takl z dużym rozmachem, pozwalając 
scenografce Annie Marii Karczmar-
skiej na dość dużą swobodę i opero-
wanie raczej wizualną metaforą lub 
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skrótem niż dosłownością. Materiał 
faktograficzny, prezentowany w dość 
charakterystyczny dla spektakli Frąc-
kowiaka sposób wprowadza konkret, 
który pozwala na lepsze zrozumienie 
szerszych, bardzo skomplikowanych 
mechanizmów rządzących globalną 
ekonomią. Bezkompromisowa dia-
gnoza europejskich błędów i wylicza-
nie niekończącego się rachunku win 
idą tu w parze z funkcjonalną, skrzącą 
się inteligentnym dowcipem formą.

RECENZ JA/WY WIAD

SPOJRZENIE 
Z UKOSA

Byłeś w Afryce?
Byłem. Ale pewnie tak jak większość 
osób, byłem w północnej Afryce, czyli 
w Maroku, Egipcie, natomiast nie by-
łem nigdy w części saharyjskiej. Ale to 
też nie chodzi o doświadczenia z po-
dróży. O Afryce cały czas dużo myślę, 
czytam, oglądam, jest to temat, który 
mnie niesamowicie zajmuje, ale nie 
doświadczyłem tam życia jako takie-
go.

Krytykujesz pewną postawę, pewien 
fantazmat, dotyczący Afryki, który 
wytworzył się w naszej cywilizacji, 
ale robisz to przy użyciu jej wła-
snych środków.
Afryka jest częścią większej układan-
ki. Widać to było dokładnie podczas 
rozpoczynającej spektakl improwiza-
cji, gdzie mowa była o Afryce jako 
o elemencie globalnego południa, 
które jest biedne w przeciwieństwie 
do globalnej północy. Niby banał, ale 
w gruncie rzeczy trochę tak jest. To 
globalne południe składa się w więk-
szości z krajów postkolonialnych 
i bardzo zależało mi w kontekście 
spektaklu na podjęciu tematu róż-
norodnych połączeń czy powiązań. 
Nieprzypadkowo jest tak, że różne 
europejskie projekty były testowane 

właśnie w Afryce, chociażby pierw-
sze obozy koncentracyjne zakłada-
ne były przez nazistów właśnie tam. 
Podobnie rzecz ma się ze strategiami 
kapitalistycznymi, które początkowo 
testowane w Afryce, były następnie 
przenoszone do Europy. To mnie bar-
dzo interesowało w tym kontekście – 
przekierowanie uwagi na nieoczywi-
ste obszary i w jaki sposób wpływają 
one z jednej strony na to co, lokalne, 
z drugiej – globalne. Wydało mi się 
to istotne ze względu poznawczego, 
ale również ze względów etycznych. 
Spektakl powstał ponad rok temu, ale 
biorąc pod uwagę obecną debatę pu-
bliczną dotyczącą uchodźców, nagle ta 
odległa Afryka staje się całkiem bliska, 
a my nie mamy żadnych narzędzi, by 
zrozumieć te procesy i tematy. Podob-
nie często nie mamy narzędzi to ana-
lizy materiału wizualnego, z którym 
się stykamy, fotografii poddawanych 
manipulacji. Dlatego ten spektakl do-
tyczy między innymi problemu naszej 
niewiedzy i nieumiejętności, ale także 
wizualności mocno powiązanej z hi-
storią i polityką.

W spektaklu pojawiła się scena, po-
kazująca aparat fotograficzny jako 
rodzaj bariery pomiędzy fotografem 
a fotografowaną rzeczywistością. 
Zdjęcia w tym kontekście (nawet 
reporterskie) nie są wolne od pew-
nej estetyzacji.
Oczywiście, w fotografii często este-
tyzuje się biedę, cierpienie czy wojnę 
i jest to jeden z tematów spektaklu. Ta 
scena dotyczy europejskiej fotografki, 
która znajduje się w galerii w Kongu 
na wzór sytuacji, w jakiej Afrykańczy-
cy trafiali do Europy do tak zwanych 
ludzkich zoo, gdzie byli pokazywani 
i obwożeni jak zwierzęta. Tutaj mamy 
odwróconą sytuację, bo w galerii peł-
niącej tutaj też funkcję takiego ludz-
kiego ogrodu, prezentowana jest z ko-
lei fotografka. Znajduje się ona pod 
przymusem powtarzania, repetycji póz 
czy zachowań „ludzkich obiektów”, 
które wcześniej pojawiały się na jej 
zdjęciach. Jest to scena dotycząca este-
tyzacji, ale również tego, że fotografia 
stanowiła element strategii kolonial-
nych. W spektaklu pojawia się także 

Katarzyna Oczkowska

Z Bartoszem Frąckowiakiem, 
reżyserem Afryki, rozmawia 
Katarzyna Oczkowska.

inny przykład tego rodzaju – kamera 
Kodaka, gdzie ten model rzeczywiście 
był wyposażeniem armii amerykań-
skiej. Pokazywała ona teren w pod-
czerwieni, dzięki czemu możliwe 
było wyizolowanie postaci ludzkich 
z obszarów leśnych lub innych gęsto 
porośniętych. Przez to, że te kamery 
były częścią technologii militarnej, 
starałem się wskazać na wizualność 
jako element strategii kolonialnych. 
Jednak mimo tych uwikłań fotogra-
fia jest również formą świadectwa 
tego, co mocarstwa zachodnie zrobiły 
w Afryce, na przykład zdjęcia robione 
przez Jezuitów w Kongu w zestawie-
niu z wiedzą, jaką mamy na ten temat, 
są pewnym wstrząsem. I to podejście, 
biorąc oczywiście pod uwagę problem 
reprezentacji czy konwencjonalności, 
było w spektaklu równie ważne.

Poruszasz się na marginesach, pod-
dajesz sytuacje swoistej dekonstruk-
cji. Jest to ciekawe, że w spektaklu 
jest mowa o Jacquesie Derridzie – 
twórcy dekonstrukcji. Czy jego myśl 
zainspirowała twoją strategię?
Tekst Agnieszki Jakimiak ma w ogóle 
podtytuł, którego nie ma przedstawie-
nie – „Afryka demontażem”. Jest to 
bardzo wieloznaczne, bo oczywiście 
chodzi o demontaże różnorodnych 
europejskich strategii przedstawiania, 
wykorzystywania Afryki, ale idzie też 
o demontaż systemów społecznych 
czy politycznych przez Europejczy-
ków na tym terenie. Ale prefiks „de-” 
można wziąć także w nawias i wtedy 
chodzi o montaż eseju teatralnego, 
będącego zestawieniem różnych te-
matów, obrazów, strategii podejmu-
jących problem relacji europejsko-
-afrykańskich. Dlatego ta tradycja 
dekonstrukcyjna była dla mnie istotna 
– natomiast wydaje mi się, że jest ona 
niewystarczająca. Bardziej odpowied-
nim podejściem wydaje się przekra-
czanie strategii mniejszościowo-par-
tykularnych i próba budowy nowego 
uniwersalizmu, który oczywiście nie 
ma być totalitarny, ale raczej opierać 
się ma na wspólnocie doświadczeń 
czy interesów. Związane jest to z tym, 
że neoliberalizm dotyczy w takim 
samym stopniu wszystkich – Euro-
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w tych miejscach w Afryce, w których 
reporter był w latach sześćdziesiątych 
w czasie dekolonizacji. W związku 
z tym mamy anachroniczną strukturę 
porządków czasowych, które się na 
siebie nakładają. Ten sposób myślenia 
o czasie przekłada się na wymiar me-
dialny. W każdej ze scen mamy inne 
medium dominujące, związane z jej 
charakterem, pewien rodzaj filtrów. 
Ciekawy jest też problem archeologii 
mediów – na przykład w jaki sposób 
przerobić maszynę do pisania, która 
służyła Kapuścińskiemu na cyfrowy 
instrument muzyczny. Albo mamy 
mikser wizyjny, ale nie wykorzystuje-
my go do wygenerowania super synte-
tycznego obrazu, tylko bierzemy stare 
fotografie i do tego mamy aktorów, 
którzy wykonują określone działania 
performatywne. Ze zderzenia tych 
dwóch przestrzeni wytwarzamy jakiś 
rodzaj wizualności, która mam nadzie-
ję jest wizualnościa krytyczną.

SZTUKA 
WYCHODZI Z RAM
Panel dyskusyjny Christoph 
Schlingensief – poszerza-
nie pola sztuki odbywał się 
w  Szajna Galerii na tle jesz-
cze oficjalnie nieotwartej wy-
stawy multimedialnej Teatr 
Totalny Christopha Schlingen-
siefa. Zapętlające się frag-
menty filmów wyświetlały 
się tuż przy referentach, pod 
ekranem projekcyjnym prze-
bijały światła z archiwalnych 
nagrań.

Anna Bajek

Sam panel stanowił nie tylko poglądo-
wy przegląd strategii artysty z punk-
tami skupienia wokół kolejnych faz 
jego twórczości – stał się też dość 
szczegółowym preludium do samej 
wystawy. Zaczęło się od ogólniejsze-
go wprowadzenia, a potem kolejni 
referenci przyglądali się już odpo-
wiednim filmom, akcjom i prowoka-
cjom ulicznym patrona tegorocznego 
festiwalu. Pochylono się także nad 
znaczeniem animatografu w pracach 
Schlingensiefa, analizowano zapisany 
proces umierania reżysera w instalacji 
Kościół strachu przed obcym we mnie, 
a na zakończenie omówiono projekt 
budowy wioski operowej w Burkina 
Faso uznawanej za testament arty-
sty, którego nie zdążył zrealizować. 
W zestawieniu z kontekstem refera-
tów, można było obejrzeć (i można je 
oglądać nadal, każdego festiwalowe-
go dnia, ale już niestety bez wystąpień 
referentów „poszerzających pole po-
strzegania, odbioru”) nagrania z oma-
wianych wcześniej, szeroko rozumia-
nych interwencji Schlingensiefa. 

W Der Animatograph twórca-prze-
wodnik na samym początku, korzy-
stając z rozrysowanej mapy, omawia 
całą koncepcję animatografu (zastrze-
ga jednak, że uczestnicy nie powin-
ni czuć się zniewoleni: przedstawia, 
ale nie narzuca), zarysowaną również 

pejczyków i Afrykańczyków. Oczy-
wiście zyskuje to lokalny wyraz, ale 
jest w tym wiele wspólnych punktów. 
Spektakl ma w sumie dwa wymiary, 
które się ze sobą ścierają i z tym pro-
blemem mocowałem się podczas two-
rzenia. Z jednej strony jest to właśnie 
perspektywa dekonstrukcyjna, całej 
tej świadomości, reprezentacji i roz-
bijania, a z drugiej strony pojawia się 
potrzeba dotknięcia realnego projektu 
społeczno-polityczno-ekonomicznego 
i pomyślenia o uniwersalnych takty-
kach działania.

Odchodząc nieco od pytań o treść 
w stronę formy spektaklu – jaką 
funkcję pełni wykorzystanie zarów-
no mediów cyfrowych i analogo-
wych?
W nawiązaniu do Ryszarda Kapu-
ścińskiego, który jest jakimś widmem 
z przeszłości i kontekstem całości, 
sprawdzamy, co dzieje się obecnie 
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PONAD KATEGORIAMI
Sztuka Christopha Schlingensiefa przekraczała nie tylko tradycyj-
ne ramy gatunków, ale również uciekała poza przestrzeń trady-
cyjnej aktywności artystycznej. Fikcja i realność w dziełach tego 
twórcy mieszały się ze sobą, podobnie jak film, teatr, działalność 
społeczna i performans. Nic dziwnego, że to właśnie on został pa-
tronem drugiej edycji Festiwalu Nowego Teatru oraz bohaterem 
panelu dyskusyjnego Schlingensief – poszerzanie pola sztuki.

Aleksandra Spilkowska
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Podczas panelu odbywającego się pod 
kuratorską opieką Anny Róży Burzyń-
skiej mieliśmy okazję do wysłuchania 
szóstki prelegentów, prezentujących 
spojrzenie na twórczość niemieckiego 
artysty z wielu perspektyw i pod róż-
nymi kątami. Czasami aż trudno było 
uwierzyć, że wystąpienia poświęco-
ne są działalności tej samej osoby – 
tak różnorodne były zainteresowania 
Schlingensiefa i formy ich przekłada-
nia na działalność artystyczną i quasi-
-artystyczną.

Powracającym w referatach wszyst-
kich prelegentów wątkami była wła-
śnie charakteryzująca praktyki bo-
hatera panelu płynność czy też może 
niedookreśloność granic między róż-
nymi gatunkami sztuki oraz między 
sztuką i rzeczywistością pozaarty-
styczną. Drugim niezwykle istotnym, 
pojawiającym się w niemal każdej 
wypowiedzi, aspektem twórczości 
Schlingensiefa jest jej uparte opiera-

w skrócie na zadrukowanym płótnie. 
Później widać już nagranie z wizy-
ty we wnętrzu tytułowej instalacji – 
ilość bodźców wydaje się autentycz-
nie przytłaczająca – przez słuchawki 
można dodatkowo stymulować odbiór 
kakofonią dźwięków. W ten sposób 
niejako zbliżamy się do doświadcze-
nia, które mogło być częścią odczuć 
uczestnika, stającego się częścią „ob-
razu” Schlingensiefa, bombardowa-
nego nieustannie ze wszystkich stron 
wizualizacjami, światłami, przedmio-
tami, odgłosami. Uwaga faktycznie 
stale rozpraszana jest ilością obrazów 
i projekcji na wystawie. Wyświetlane 
zdjęcia, barwy przenikające z innych 
zapisów, a także prawie brak inne-
go źródła światła, wywołują dziwne 
wrażenie ruchomości, nieustających 
poruszeń, jakby wszystko faktycznie 
wychodziło z ram.

Szajna Galeria na czas trwania fe-
stiwalu stała się domem patrona tego-
rocznej edycji. Całość zainaugurował 
panel dyskusyjny, następnie otwarcie 
wystawy, performance A tobie drza-
zgę!. Przestrzeń zachęca też do udziału 
w Nocnych maratonach z Christophem 
Schlingensiefem. Wszystko tutaj ściśle 
ze sobą koresponduje, nowe konteksty 
powstają w procesie zestawienia i uzu-
pełniania. Niemniej, wystawę warto 
obejrzeć jako samodzielną całość. To 
bowiem unikalna dokumentacja, która 
zachęca do tego, by dać się zabsorbo-
wać „maszynie życia” artysty. Trzeba 
jednak pamiętać, że ten różnorodny 
wybór to tylko niewielka część pola 
sztuki, która stopniowo pochłaniała ko-
lejne obszary rzeczywistości, a na koń-
cu pochłonęła samego Schlingensiefa.

nie się społecznym praktykom, dzię-
ki którym wywrotowa i rewolucyjna 
działalność na polu sztuki po pewnym 
czasie zostaje oswojona i upupiona 
jako „sztuka niepokorna”, przy czym 
traci swój subwersywny charakter. 
Spuścizna Schlingensiefa nie chce 
poddać się tego rodzaju naciskom 
i pozostaje właściwie niemożliwa do 
zaklasyfikowania. Przy okazji wystą-
pień prelegentów stało się to wyjątko-
wo oczywiste.

Już pierwsza z zaproszonych go-
ści, Karolina Majewska-Güde, zwró-
ciła uwagę na fakt, że zamiast mówić 
o poszerzeniu pola sztuki, należałoby 
raczej nazwać efekty pracy artysty 
„poszerzeniem pola działania sztu-
ki” (choć i ta klasyfikacja jest dysku-
syjna). Następnie Joanna Ostrowska 
skupiła się na jednej z wykluczonych 
grup społecznych – które stanowiły 
jedno z centralnych zainteresowań 
Christopha Schlingensiefa – czyli „za-
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pomnianych ofiarach nazizmu” i ich 
reprezentacji w filmach artysty. Rena-
ta Derejczyk w pewien sposób konty-
nuowała wątek podjęty przez przed-
mówczynię, analizując tym razem 
nie filmy, ale akcje zorganizowane 
w niemieckich i austriackich miastach, 
których centralnym elementem było 
(współ)działanie z osobami znajdują-
cymi się na co dzień na marginesach 
społeczeństwa: bezdomnymi, narko-
manami, prostytutkami, nielegalnymi 
imigrantami... Dyrektor programowa 
Festiwalu, Joanna Puzyna-Chojka, 
przybliżyła możliwe inspiracje sto-
jące za Schlingensiefowskim anima-
tografem i omówiła jego praktyczne 

wykorzystanie w konkretnych projek-
tach. Anna Róża Burzyńska krótko 
opisywała reakcje na słynny Dziennik 
choroby i niemal ekshibicjonistyczne 
zmagania artysty ze śmiercią. Ostatni 
z prelegentów, Jarosław Wójtowicz, 
omówił projekt wioski operowej i za-
rysował pewne interesujące paralele 
między działalnością Schlingensiefa 
a polską praktyką teatralną. Zwień-
czeniem panelu był wernisaż wystawy 
poświęconej tegorocznemu patronowi 
festiwalu, podczas którego widzowie 
mogli sami zmierzyć się z jego pro-
wokacyjną twórczością.

ŁOMOT MIĘSNOŚCI
Katarzyna Oczkowska

Taniec, poezja i muzyka w do-
borowym towarzystwie wora 
ziemi i trzech butelek z wodą. 
Wstrząśnięte – niezmieszane. 
A  może jednak nieco zabełta-
ne – prawie jak błękit w głowie 
z piosenki Zegarmistrz światła 
purpurowy. Taki przaśny koktajl 
Mołotowa zaserwowano nam 
w performansie A tobie drzazgę!

Tercet egzotyczny w składzie Mag-
dalena Mellin, artystka i poetka, Piotr 
Stanek, czyli tancerz oraz choreograf 
i wreszcie Tomasz Sroczyński, odpo-
wiedzialny za muzykę, stworzył dzie-
ło totalne. Interdyscyplinarne podej-
ście podrasowane zostało przez spójną 
estetykę. Mruczano-krzyczana liryka 
dotykająca problemu cielesnościzna-
lazła swoje przedłużenie w postaci re-
alnego, namacalnego ciała umazanego 
ziemią i oblanego wodą. Ciało skaka-
ło, czołgało się i wyginało, a wszystko 
to w instrumentalnej oprawie muzycz-
nej. Dźwięk rozedrganych strun skrzy-
piec koił nasze skołatane serca.

Autorzy performansu nawiązali do 
dziennika choroby Christopha Shlin-
gensiefa, w którym autor z nierzadko 
porażającą dosłownością opisywał 
swoje zmagania z rakiem. Tytuł akcji 
nawiązuje do jednego z takich wpi-
sów, w którym reżyser podejmował 
temat bólu i odmiennego pojmowania 
rzeczywistości, wychodząc od opisu 
cierpienia dziecka po raz pierwszy do-
świadczającego drzazgi pod paznok-
ciem. Punktem zapalnym stała się owa 
delikatna, zaróżowiona mięsność, któ-
rą z taką pieczołowitością chronimy. 
W przypadku A tobie drzazgę! mie-
liśmy jednak do czynienia z mięsem 
jako takim. Zaczynamy od sarniego 
truchła, które zostaje uobecnione na 
scenie dzięki czytanym reminiscen-
cjom z dzieciństwa (będąc szkra-
bem należało owo truchło obrabiać, 
a sama noga była wówczas duża jak 
całe dzieciątko). Następnie przecho-
dzimy w fazę dorosłości – ciało, któ-
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ŁOMOT MIĘSNOŚCI
re przestaje być niewinne, czołga się, 
lamentuje, skowyczy. Eros i Thanatos 
jako nierozłączny duet. Prawie jak 
Bonnie i Clyde. Na końcu pojawia się 
zwulgaryzowane, poddane erotyzacji 
mięso mistyczne („Oto ciało moje”) 
w najróżniejszych kombinacjach. Na 
tego rodzaju precyzyjne lokalizacje 

odpowiedzią jest łomoczące w ścianę 
ciało tancerza.

Jednak nie jest to jedyne uderze-
nie podczas performansu. Swoistym 
preludium tego, co rozegrało się na 
scenie, był huk wywołany przez jed-
ną z księżniczek zgrabności z widow-
ni. Również i w tym przypadku nie 

można mówić o wyjątkowości, bo 
i księżniczka nie była jedyna. Druga 
znajdowała się na scenie – „Mianuj 
mnie księżniczką”, mówiła. I chyba te 
dwie kwestie są najlepszym podsumo-
waniem.

NOC Z FILMAMI CHRISTOPHA 
Christoph Schlingensief powiada, że są dwa sposoby na twórcze 
życie: działanie lub cierpienie. Właśnie o tym mowa w jego trzech, 
szalenie mocnych, filmach: Church of Fear, Via Intolleranza II oraz 
Freakstars 3000.

Sabina Lewicka

Pełny tytuł jednego z powyższych ob-
razów, czyli Kościół strachu przed ob-
cym we mnie, zdaje się nieco poetyc-
kim podsumowaniem całego dzieła. 
Z jednej strony performer krytykuje 
instytucję kościoła chrześcijańskiego, 
z drugiej ideę Kościoła jako wspól-
noty. Poddaje dekonstrukcji religijne 
doktryny, a jednocześnie wyśmiewa, 
rodzącą się w obliczu traumy lub tra-
gedii, wspólnotę strachu. 
Mamy w tym filmie do czynienia z pró-
bą opowiedzenia o dramacie zlęknio-
nej duszy. Reżyser wybiera technikę 
kolażu: opowiada fragmentami, zesta-
wiając ze sobą rejestracje różnych per-
formansów (do najciekawszych należy 
starsza kobieta trzymająca w dłoniach 
pudełko, przez które można pomacać 
jej piersi). Co więcej, Schlingensief 
łączy narrację, by tak rzec, perfor-
matywną z narracją autobiograficz-
ną – do swojej opowieści włącza 

nagrania z rodzinnego archiwum.  
Obrazy małego Christopha bawiące-
go się na plaży rozpoczynają i kończą 
dokument. Nie brakuje także wątków 
związanych z chorobą reżysera (che-
mioterapia). Artysta gra dysonan-
sami, uwypuklając kruchość istnie-
nia. W tym kontekście nabożeństwo 

w świątyni, podczas którego „skła-
dany był hołd przyszłemu zmarłemu, 
który wiele chciał osiągnąć” wydaje 
się psychopatycznym prorokowaniem 
własnej śmierci. 

Christoph Schlingensief swo-
imi sprzymierzeńcami czyni tematy 

związane ze społeczno-kulturowymi 
tabu, co widać także w jego pozosta-
łych filmach. Z jednej strony śmierć, 
z drugiej głupota talent-show. Choro-
ba i wykluczenie. Trzeba mieć wiele 
odwagi, by nieustannie stąpać po te-
rytorium tego, o czym nieprzyjemnie 
jest nawet myśleć.

fo
t. 

M
ac

ie
j M

ik
ul

sk
i 

„C
hu

rc
h 

of
 F

ea
r”,

 ź
ró

dł
o:

 w
w

w
.s

ch
lin

ge
ns

ie
f.c

om

fo
t. 

M
ac

ie
j M

ik
ul

sk
i 



MAGAZINEREC[ G A Z E T A

F E S T I W A L O W A[8   ALTERNAT Y WNE

Gazetę Festiwalową redaguje Internetowy Magazyn TEATRALIA
Redakcja: Alicja Müller
Korekta: Joanna Żabnicka; Skład i łamanie: Marcin Cudo 
Opracowanie graficzne: Krzysztof Motyka
Redakcja „Teatraliów”: Anna Bajek, Sabina Lewicka, Katarzyna Oczkowska, Aleksandra Spilkowska, Anna Petynia
Spoza redakcji: Marcin Miętus
Nakład: 150 egzemplarzy 

Te at r  i m .  Wa n d y  S i e m a s z kowe j 
j e s t  i n s t y t u c j ą  a r t y s t yc z n ą
Wo j e wó d z t wa  Po d k a r p a c ki e g o

D o f i n a n s owa n o  ze  ś ro d ków 
M i n i s t ra  Ku l t u r y 
i   Dz i e d z i c t wa  N a ro d owe g o

W y d a w c a :  T E AT R  I M .  W A N D Y  S I E M A S Z K O W E J  W   R Z E S Z O W I E  
D y r e k t o r  J a n  N o w a r a
u l .  S o k o ł a  7 / 9 ,  3 5 - 0 1 0  R z e s z ó w
t e l .  1 7  8 5 3  2 0  0 1  w e w.  3 3 0 ,  3 4 1      t e l . / f a x  1 7  8 5 3  2 2  5 2
b i l e t y @ t e a t r - r z e s z o w. p l           

Paronat medialny

O T YM, ŻE NUDA 
MOŻE BYĆ 
PRODUKT Y WNA 

Aleksandra Spilkowska

Wyobrażajcie sobie, że wszystko pło-
nie. Uwaga: to wersja dla psychopa-
tów i socjopatów. Pozbawionym wy-
obraźni podpowiadamy: przywołajcie 
na myśl scenę w kinie z Bękartów 
wojny Tarantino. W ogóle – myślcie 
jak Tarantino.

Klasyka gatunku – wyjdźcie. Jest 
jednak wiele sposobów uciekania 
z teatru: po cichu (angielsku), tylko-

udaję-że-wychodzę-cicho-bo-czuję-
się-kulturalnym-człowiekiem, nic nie 
udaję, bo olewam innych ludzi (osten-
tacyjnie), depczę-ci-po-nogach... Wy-
bierzcie ten, który pasuje do waszego 
nastroju i stylizacji.

Zerwijcie spektakl. Ten punkt jest 
właściwie wariantem ekstremalnym 
punktu drugiego. Jeśli ten statek to-
nie, nich na dno pójdą razem z wami 
wszyscy inni widzowie, aktorzy i re-
żyser. Hańba!
Pozbawionym rewolucyjnej iskierki 
i siedzącym zbyt daleko od wyjścia 
pozostaje jeszcze jedno wyjście – śpij-
cie. Niestety, w niedofinansowanych 
teatrach fotele często nie są przy-
stosowane do funkcji leżakowania.  

Nie wszystkie spektakle się też do tego 
rodzaju aktywności nadają (patrz: Mo-
nika Strzępka).

Wersja „na wróżbitę Macieja”. 
Przyjdźcie do teatru. Przed kasą zde-
cydujcie, że przedstawienie będzie 
słabe. Idźcie na piwo. Potem macie 
dwie drogi działania (nie chcecie prze-
cież wyjść na niekulturalnych alkoho-
lików!). Opcja A: głośno krytykujcie 
spektakl, mówiąc, że takiego gniota 
dawno nie widzieliście (bo rzeczywi-
ście nie widzieliście). Opcja B: z dumą 
oznajmiajcie, że wybraliście piwo, bo 
wasz niezawodny instynkt już przed 
premierą podpowiedział wam, że nie 
warto się fatygować.

Pierwszym i  podstawowym 
pytaniem widza (zwłaszcza na 
premierze) jest oczywiście „jak 
długo trwa przedstawienie?”. 
Osobiście od dawna postuluję 
ograniczenie się w tej kwestii do 
45 minut, ewentualnie godziny 
(w każdej regule zakładam wy-
jątki). Bywa jednak, że uparta 
reżyserka lub złośliwy reżyser 
trzymają nas przez trzy, cztery, 
a nawet – o zgrozo – siedem go-
dzin! Poniższy poradnik, dedy-
kowany znudzonym w teatrze, 
postara się udzielić odpowiedzi 
na palące pytanie „co robić?”.
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