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Najwiekszym atutem krakowskiego
festiwalu ,,Materia Prima" byla roznorodnosc propozycji. Podziaty na odrebne
swiaty teatru lalek, teatru tahca, performance'u czy dziataii na pograniczu cyrku
staty siQ nieistotne. Nikt z artystow czy
widzow nawet przez chwilQ nie myslal
0 wyznaczaniu gatunkowych granic mi§dzy spektaklami. Festiwalowe propozycje ta_czyta jednak wspolna cecha: wrazliwosc na wizualny aspekt widowisk.
Krabat Figurentheater Wilde & Vogel
1 Grupy Coincidentia (rezyseria Christiane
Zanger) okazat sie jednym z wazniejszych festiwalowych spektakli. Polsko-niemiecki zespot opowiedzial mrocznq
tuzycka. historie: po wojnie trzydziestoletniej tytutowy bohater, sierota, tuta
si§ po swiecie. Znajduje prace w mfynie. Pracuje tu juz jedenastu mfynarczykow, ktorzy poddani 33 wladzy Czarnego
Mistrza, ich bezwzgl^dnego nauczyciela
nauk tajemnych. Co roku jeden sposrod nich musi umrzec. Cheap pozostac
w mfynie, Krabat godzi si§ na nauk^ czarnej magii, potapzonqz ostatecznym ryzykiem. W mtynie czarna magia kojarzy sie^
niepodzielnie z przemoca., ponizaniem,
bolem i smiercia..
Spektakl zbudowany jest w taki sposob, ze tylko momentami opowiadana
historia catkowicie wcia,ga widzow w swoj
wyimaginowany swiat, by po chwili samoskompromitowac si§ na przyktad w ,,prywatnej" sprzeczce aktorow. Widzom nie
pozwala si§ na zanurzenie w swiat fikcyjnej historii. Dystans przeplata sie z ucielesnianiem. To przeptywanie mi^dzy fikcjq a realnosciq powoduje, ze wszystkie
sceniczne sytuacje okazuja. SIQ nadzwy-

czaj wieloznaczne, opowiesci niczego
nie dopowiadaja^ do kohca.
Minimalistycznymi srodkami technicznymi kreowana jest niezwykle bogata
rzeczywistosc. UmieJQtne operowanie
swiattem stwarza efekty o wielkiej sile
oddziatywania. Na przyktad rzucony
na sciany swietlny cieh wiatraczka (ktory
olbrzymieja.c, staje siQ w tym momencie
ogromnym mtynem), pot^czonyzsamplowana, na zywo przez Charlotte Wilde, mroczna. muzyka., buduje nastroj demonicznej grozy. Wa.ska strozka wody, sa.cza^ca
si^ spod sufitu, odpowiednio oswietlona
zielonym swiattem, wygla.da jak promien
- to efekt, jakiego nie stworzytby pewnie
wysokiej klasy laser.
Unoszqce siQ dymy, rysowane ostro
swietlne kontury, ale takze charakterfigur
i masek projektowanych przez Michaela
Vogla (posrod nich dominuja. czaszki,
kosciotrupy, kosci i zdeformowane twarze) odsytajq w swiat ekspresjonistycznej
wyobrazni, a nawet jeszcze dalej w g-ra.b
historii: do basniowego i nieco okrutnego swiata niemieckiej literatury romantycznej.
Lalki, maski, figury, przedmioty nie
sa. przypisane konkretnemu aktorowi. Ci
w pewnych momentach sami wcielaja. siQ
w postaci opowiesci, w chwile pozniej
mog^ animowac lalk^ grajqca. te sama.
(bqdz innq) postac. To znow, dziataj^c
wspolnie, stwarzajq w kilka osob jednq figury. Wrazenie bywa niezwykte. Okrutna
trupia maska i kilka dtugich patyczkow,
animowanych przez cata. grupe aktorow,
stworzy jednq tylko postac czarnoksieznika: bedzie ona na poty realna, zmieniaja^c wciqz ksztatty. Jakby istniata wy-

t^cznie na granicy, wytaniajqc sie z niebytu - nie da si$ zakreslic jej ostatecznych ksztattow.
Wiekszosc masek i lalek wyraza okruciehstwo ba.dz przerazonie, cz^sto przypominaja. kosciotrupy. Jedynie Krabat
i dziewczyna, w ktorej siQ zakochat, to
stoja.ce petne figury, co odroznia je od
catej reszty. Dziewczyna od pocz^tku ma
otwartq w krzyku przerazenia buziQ. Bo
ten spektakl, ta opowiadana bash, jest
takze, a moze przede wszystkim o mitosci. Dziewczyna zgodzi si^ oddac zycie za
Krabata. Celebracja jej smierci wygla^da
jak dziwny magiczny obrzed, dopetniony
mroczna. muzyka., swiattem i snujapymi
sie dymami. Ale mitosc w kohcu pokona
smierc i zwyciezy czarna; magie.
Tworcy przedstawienia nawet nie staraj^si^ zbudowac fabularnej historii. Nie
ma ci^gtosci psychologicznej w kolejnych scenach - przedstawiane sa_ tylko
kluczowe momenty historii. Ich potapzenie jest juz polem dla wieloznacznych
skojarzeh widzow. Opowiesc wymyka si§
ostatecznie racjonalnym kategoriom. Na
dodatek aktorzy nie pozwalajct, by na zbyt
dtugo zapomniec o umownosci kreowanego swiata:,jestesmy w teatrze" - zdaj^
sie mowic raz po raz.
Ten potencjalnie tylko istnieja.cy swiat
opowiesci stara sie jednak wymykac wtadzy aktorow, chce zaistniec samodzielnie
- to dziwne wrazenie sprawia, ze spektakl tak mnie zafascynowat.
Theatre La Licorne z Francji zbudowal dla widzow spektaklu Spartakus (rezyseria Claire Dancoisne) rzymski amfiteatr - oczywiscie w miniaturze.
Juz na wstQpie widzowie ogla.dac
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