


Bać się czy śmiać się ? 

Ponad rok temu w galerii Wojewódzkiego Ośrodka Ku ltu ry w Biel

sku-Białej odbyła się niezwykła wystawa. Berliński malarz Stefan Rueff 

prezentował zaskakujące obrazy. Tytuł wystawy brzmiał „Kto się boi 

bieli?" - i łatwo się domyślić, co mi ało za s kakiwać. Płótna były białe. 

No, może nie wszystkie, na niektórych pojawiały się szarości, jakieś brą

zy, a nawet, o zgrozo, czernie. Wbrew p ozorom, n ie były to obrazy ści

śle abstrakcyjne. W grubej warstwie farby odc i śnięte były kontury przed

miotów, jakieś napisy itp. W katalogu wystawy każdy obraz był pokazy

wany dwa razy: frontalnie i „en trois quatre". Owe znaczące elementy 

dzieła były widoczne dopiero wtedy, gdy światło padało pod odpo

wiednim kątem. Artysta przywiązywał do tego tak wielką wagę, że pew

nej nocy, kiedy stał obok maszyny wyrzucającej kolejne arkusze książki 

z jego pracami, nagle zaklął szpetnie po niemiecku i wstrzymał druk, 

bo okazało się, że jeden z biało-szarych motywów nie wygląda odpo

wiednio wyraziście ... 

Plastyka współczesna od dawna odwróciła się od wrażliwości zwy

kłych ludzi. Szuka własnego języka (języków raczej). Zrozum iałego nie

stety wyłącznie dla znawców. I tak, obraz wiszący w renomowanej ga

lerii może się wydawać nieudanym projektem koca, lub - po prostu -

„gównem". Nie znając języka, nie rozumiemy przekazu. 

Biały obraz, który przedstawia nam Yasmina Reza, może być arcy

dziełem. Równie dobrze może być pozbawiony wszelkiej wartości. 

YASM I NA REZA 
Studiowała na uniwersytecie Paris X Nanterre oraz w Szkole Dramatu Jacques'a Leco
que'a. Jej dorobek sceniczny to role w sztukach Moliera, Sachy Guitry' ego i wielu auto
rów współczesnych. Wsytępowała również w filmie. Pierwszy sukces pisarski odniosła 
sztuką Rozmowy na pogrzebie ( Conversations Apres un Enterrement, 1986), za którą po 
raz pierwszy otrzymała prestiżową nagrodę Prix Moliere. Następne dzieła to: Traversee 
de L'Hiver (1990, „Molier" dla najlepszego spektaklu sezon u), Sztuka (1994, kolejne 
dwa „Moliery" i deszcz innych nagród, m.in.: Evening Standard Award for Best Comedy 
1996, Laurence Olivier Award for Best Comedy 1997, nagroda Teater Heute dla najlep
szej sztuki zagranicznej w Niemczech 1996-1997, Drama Circle Critics' Award 1998, Fany 
Award 1998, Tony Award for Best Play 1998), L'Homme du Hasard (1995; real izacja 
w Royal Shakespeare Company). Napisała także opowiadanie Hammerk!avier (1997). 
W 1998 odznaczona przez premiera Francji Lionela Jospina orderem zasługi. W ubie
głym roku była członkiem jury festiwalu filmowego w Cannes. 

Mówi o sobie: „Piszę, aby ar1alizować swoje własne małe bolączki. Staram się 
jednocześnie ukryć i wyra zi ć wszystko, co dotyczy mego serca, tajnych zakamarków 
duszy. Zaletą teatru jest to, że nie poprzestaje na tym, co jest napisane. Pisząc lubię 
wyobrażać sobie, co się stanie z moim tekstem, gdy znajdzie się on w rękach aktora. 
Łączy się to z radością grania, którą odczuwałam i nadal odczuwam jako aktorka. Na 
scenie oddaję się grze, za pominam o sobie, by zrozumieć wszystko, co kryje się w kre
owanej postaci." 

Autorki przedstawienia 

Magdalena Kłaczyńska 
Pochodzi z Poznania. Na uniwersytecie 
im. Adama Mickiewicza ukończyła angli
stykę. Obecnie kończy studia na wydziale 
reżyserii dramatu Akademii Teatralnej 
w Warszawie. Dziennikarka Programu 2. 
TVP, autorka wielu reportaży i filmów do
kumentalnych. Specjalizuje się w tema
tyce kulturalnej. Asystentka Jerzego Grze
gorzews~+ego w „Nocy listopadowej" 
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Joanna Macha 
Absolwentka Wydziału Grafiki katowi ck iej 
filii Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. 
Studia scenograficzne ukończyła w war
szawskiej ASP. Uczestniczka zbiorowych 
i indywidualnych wystaw malarstwa i gra
fiki. Obecnie związana z Teatrem Ateneum 
w Warszawie. Debiutowała w Płocku, ale 
bielskie przedstawienie uważa za pierwszą 
poważną pracą scenograficzną. Za kilka 
tygodni czeka ją warszawski debiut sce
nograficzny. 
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Trudno nawet rozstrzygać, kto ma rację , bo rozbieżne opinie należą do 

różnych światów. jeśli jednak spojrzeć na dzieło sztuki od strony jego 

oddziaływania na odb i orcę, to żywa reakcja (pozytywna lub nie) była

by zwycięstwem artysty, usprawiedliwiałaby dzieło. To człowiek nada

je znaczenie. Podobno Bertolt Brecht zaaranżował kiedyś eksperyment: 

pokazał widzom samotnego człow i eka na pustej scenie i zapytał, co ta 

postać wyraża. Odpowiedzi było wiele, ale nikt nie odgadł, że aktor 

wchodząc na scenę otrzymał polecenie „niczego nie wyrażaj". Nie miał 

znaczenia, a jednak znaczył. 

Dzieło sztuki w dramacie Rezy, przez malarza radykalnie pozba

wione znaczenia, staje się zapalnikiem konfliktu między trójką przyja

ciół, obnaża zafałszowanie ich wzajemnych związków. W trakcie przed

stawienia zostaje przez bohaterów zabarwione wieloma sensami, aż do 

kulminacji w finale. Mare zobaczy wtedy, że: 

„Pod białymi chmurami pada śnieg. Nie widać ani białych chmur, 

ani śniegu. Ani chłodu i bijącego od ziemi białego blasku. Z góry zjeżdża 

na nartach samotny człowiek. Śnieg pada. ( ... )jest to płótno o wymia

rach mniej więcej metr sześćdziesiąt na metr dwadzieścia. Przedstawia 

człowieka, który przemierza pewną przestrzeń, a następnie znika ." 

Sztuka Yasminy Rezy od paryskiej premiery w 1994 roku przeszła 

triumfalnie przez europejskie i światowe sceny. Nowy jork, Moskwa, 

Berlin, Republika Południowej Afryki, Izrael, Ameryka Południowa, An

glia, Skandynawia, Słowacja - wszędzie cieszyła się wielkim powodze

niem wśród publiczności, zd0hvła wiele prestiżowych nagród (nasze 

przedstawienie jest dziesiątą realizacją tego dramatu w Polsce). Co jest 

przyczyną tego sukcesu? Świetnie napisane, trudne role. I bogactwo 

możliwości interpretacyjnych, jakie stwarza ten kwartet na obraz i trzech 

aktorów. W dotychczasowych inscenizacjach reżyserzy oscylowali od 

akcentowania warstwy buffo (jak w berlińskiej Schaubuchne w reż. Fe

liksa Pradera czy wrocławskim Teatrze Polskim w reż. Pawła Miśkiewi

cza) po prezentowanie „mrocznego dramatu egzystencji artysty" (jak

według recenzenta Rzeczypospolitej - w polskiej prapremierze w reż. 

Krystiana Lupy w Starym Teatrze w Krakowie). 

Autorka obie te możliwości zaprogramowała. Sztuka Yasminy Rezy 

jest „dobrze zrobioną" komedią, która „w miarę niebanalnie opowiada 

i pokazuje typy i stereotypy: psychoanalityka-idiotę, teściową-megierę, 

snoba-mizantropa, choleryka-egoistę czy apodyktyczną narzeczoną 

w objęciach superpantoflarza" (Gazeta Wyborcza), a zarazem „spod po

wierzchni błyskotliwego, niemal farsowego kunsztu aktorów przebija 

poważniejsza warstwa przedstawienia - prawda o zasadach funkcjo

nowania psychologicznych mechanizmów" (Teatr). jeśli jest komedią 

ta opowieść o potrzebie dominacji i o zakłamaniu, historia o anatomii 

snobizmu i zdrowego rozsądku, to trzeba powiedzieć, że to komedia 

o samotności. Gorzkiej. Jak u Woody Allena. 

11 Granice mego języka są granicami mojego świata" - pisał wie

deński filozof Ludwik Wittgenstein. Bardzo trudno je przekroczyć w dro

dze do drugiego człowieka. 

Janusz Legoń 
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