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wyscigi rydwanow, potem coraz bardziej krwawe pojedynki metalowych gladiatorow z dziwnymi, ogromnymi (w skali
malehkich postaci) metalowymi potworami. Wyniki walk 33 rozne, z jakims wilkopodobnym monstrum maleriki gladiator
przegrywa, inny za to pokonuje ogromnego, ze dwadziescia razy wi^kszego
niz on stonia. A my, widzowie, mozemy
wspoidecydowac, czy zwyci<$zca ma isc
na smierc.
Lecz Spartakus i inni gladiatorzy zbuntuja^si^.
Historia przedstawiana jest prostymi,
ale mocnymi wizualnymi znakami. Kilka
sekwencji jest mistrzowsko zbudowanych. Przez scen§ na pasie ptotna wolno
przeciajgane sa. dziesiatki nieregularnie
utozonych stop ludzkich (nieco nadnaturalnej wielkosci). Wyglada to jak marsz
ogromnej grupyzmeczonych osob. Ostatnie stopy zsuwajq SJQ z materiatu, pozostajac juz na pisaku areny, jak wyczerpani, wyciehczeni gladiatorzy. Na koniec
spektaklu stopy, jak sterty trupow, beda^
masowo wysypywane i uktadane w stos.
Gdy wojska rzymskie wyruszes do walki
z gladiatorami, przez scen§ przejad^ kilkupoziomowe machiny sktadaj^ce si§
z dziesiatek stop, ktore maszerowac b^da^
w bezbte.dnym wymusztrowanym szyku,
dyktowanym tempem poruszania si§ tego
wehikutu. Bitwy nie b^dzie na scenie, ale
tatwo stworzyc metafore kl^ski - te same
zacinajqce si§ teraz maszyny bojowe
i przerzedzone i pogruchotane fragmenty
stop umieszczone w nich, poruszac sie
b^dq w odwrotnym kierunku sceny. Rzym
przegralto starcie.
Ledwie kilku aktorow (i dwoje operowych spiewakow) wystarcza do zbudowania catego spektaklu. Fabuta opowiesci jest bardzo prosta - i to nie ona fascynuje. Caty nacisk tworcow potozony jest
na zmetaforyzowanie poszczegolnych
seen, ktore staj^sie oddzielnymi calostkami. Jeden z fragmentow, ktory naj-
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bardziej mi si§ podobal, to nocne obozowisko gladiatorow. Przez scen§ przejezdzaj^ dziwne miniaturowe pojazdy,
jakies wozki - przypominaj^ce wozki kloszardow czy zbieraczy ztomu. Powstaje
wrazenie, ze to pokraczny tabor, sklecony z metalowych odpadow. Wozki
rozstawiane sq chaotycznie w roznych
miejscach areny. Zaptonie na jednym
z nich nawet maleiikie ognisko, ktore
dtugo stanowic bedzie jedyne zrodto swiatta. I tak w zawieszeniu, bardzo dtugo trwa ten obraz. Niewiele si$
dzieje. Ot, nocleg krahcowo zm^czonych ludzi. Swiatto wokot sceny stopniowo si^ rozjasnia. Nadchodzi dzieh.
Wszystko to trwa par§ minut. Ale ten
sceniczny obraz bezbt^dnie ukazuje
znuzenie, zm^czenie, beznadziejnosc.
Kilka rownie ciekawych seen (choc
o roznej dynamice), sprawia, ze to przedstawienie jest tak intrygujape. Prosta
opowiesc prowadzi od jednej wizualnej
kulminacji do kolejnej. To wtasnie w tych
zatrzymanych kadrach kryje si^ poetycka
sifa oddziatywania przedstawienia.
Krakowskiej widowni ogromnie podobat siQ spektakl Compagnie Philippe'a
Genty'ego Nieruchomipodroznicy. Tworcy przedstawienia: Philippe Genty i Mary
Underwood wykazali si§ ogromn^ wyobrazniq. Na spektakl sktadaja, si^ dziesia^tki seen, lecz ustalenie nastepstwa
faktow, kolejnosci zdarzeh, jest trudne.
Sceny przenikajq si^, jak sny, czasem
emanuja^ bezinteresownym pi^knem obrazu (chocby stwarzaj^c na catej scenie
wielki obraz falujapego morza), niekiedy
staja_ siQ spotecznq deklaracjq (fragmenty o dyktacie pieniajdza). Wszystkie sceny zapraszaja^ do nieustannej onirycznej
podrozy.
Stowo ,,podroznik" zawarte w tytule
okresla sytuacje docierania do kolejnych
swiatow, ktore niekoniecznie musza^ bye
oswojone i nasze. Osmioro aktorow przezywa roznorakie przygody. Gdy nagle,

na naszych oczach, zwinie sie ogromne
morze, wypetniajqce cat^ scen^, wessane przez jakas tajemniczq sit^, zobaczymy pejzaz zbudowany z pakowego
papieru. Kolor i faktura przypominaja^ pejzaz amerykahskich pustyh i nagich skat.
TQ pustyni^ przecinac b^dzie przejezdzaja.cy przez niq amerykanski tir. Gdy
nagle w t§ przestrzeh wkrocza. aktorzy,
wygl^daja. w niej jak olbrzymy. Wydawato
si§ chwil^ wczesniej, ze mamyjuz ustalon^ perspektywQ wielkosci rzeczy - a teraz wszystko zostaje zakwestionowane.
Jak w historii Guliwera w krainie liliputow.
Ale to nie koniec metamorfoz. W chwilQ
potem okaze si$, ze wsz^dzie w tym
kraju rosnq dzieci (mate laleczki). Potem
,,urosnq" wiezowce - miasto pienia.dza...
Podroz wyobrazni trwa nieustannie.
Ale spektakl bywa ogromnie smieszny,
zas humor jest najcz^sciej absurdalny,
czasem nawet plebejski. Aktorzy b^d^
tymi dziecmi strzelac z armaty, rzucac
nimi do siebie; zbuduja. nawet dziwacznq
machine, fabrykujapq, czy raczej przerabiaja^, te dzieci...
Ale raz po raz przechodzic b^dziemy
do tonu serio, czasem bardzo serio.
Najbardziej przejmujaca scena kohczy
przedstawienie. Aktorzy grupowo animuj^c przed soba. moze metrowej wielkosci postac, biegn^ w miejscu wraz
z nia, ku widowni. Ta postac - sredniowieczny rycerz w zbroi, zrzuca, czy raczej gubi, pancerz, spod niego wytania si§ ubrany w marynark^ biznesmen.
Wraz z podroznikami biegnie wciaz, bez
kohca, prowadz^c ich w nieustannym,
szalonym biegu w jak^s nieznana^ przysztosc. W kohcu biznesmen przepoczwarza sie w potwornat postac: tysa czaszka
z zachlannie otwartymi ustami, a zamiast
ciata papierowa bezksztaftna masa. Za
chwile liny rozci^gn^ t§ rozedrgana. mase
na catq szerokosc sceny. Pochtonie ona
wszystkich i wszystko. Z boku sceny
wiac b^dzie pot^zny wiatr. P^d powietrza
ze sceny wypychac b^dzie resztki papieru, przedmiotow, materiatow. Zasmiecona scena pozostanie bezludna, bezptodna.
Koniec spektaklu to prawdziwy kataklizm. Troch^ szkoda, ze tworcy przestraszyli sie wtasnej wizji. Na finat ustawiaj^
z boku sceny figurke nagiego matego
dziecka. ,,Jednak jest nadzieja" - chca.
mowic. Ale w porownaniu z bezosobowym kataklizmem, ten znak wydawaf SJQ
jakis pretensjonalny i naiwny. Nie zmienit
jednak mojego dobrego zdania o przedstawieniu.

