Wstęp

Jak by wyglądała historia teatru, gdyby została napisana wstecz od futurystycznych
bankietów i kolacji Dalego oraz sztuk performatywnych?1

Pytanie postawione przez Barbarę Kirshenblatt-Gimblett przyświecało
mi w trakcie pisania tej książki. Pytanie o historię teatru jest de facto pytaniem o to, jakie zjawiska za teatr uznajemy, a więc i o to, jakie miejsca,
w których odbywają się rozmaite zdarzenia performatywne, uznajemy za
miejsca i przestrzenie teatralne. Co z kolei pozwala nam określić, jakie miejsca i przestrzenie uznawane są ze swej istoty za „nieteatralne”. Pytanie
Kirshenblatt-Gimblett uzmysławia rzecz w sumie dość oczywistą (ale, jak to
często bywa z oczywistościami, łatwo znikającą z pola widzenia), że nasze
odpowiedzi będą wynikały z przyjętej przez nas perspektywy. Pozwala także
dostrzec, iż dominująca perspektywa nie jest jedyną. Obecnie nadal dominująca perspektywa przyjmuje, że „prawdziwym” teatrem jest to, co dzieje się
w budynku teatralnym, a więc automatycznie, że to budynek (bądź wydzielona do tego celu sala) przeznaczony do prezentowania w nim spektakli jest
tym „właściwym” miejscem teatralnym, a prezentowanie przedstawień w in2
nych miejscach jest wynikiem jakiegoś „eksperymentu” .
Książka ta jest efektem moich długoletnich zainteresowań problemem
przestrzeni i miejsc, w jakich odbywają się zdarzenia teatralne. Od początku
nie było to wyłącznie zainteresowanie przestrzenią — elementem spektaklu
jako dzieła sztuki, ale przede wszystkim środkiem organizującym relację
aktorzy–widzowie oraz elementem teatru jako dziedziny aktywności kulturowej. Potem dołączyło do tego zainteresowanie kategorią miejsca (oraz przestrzeni) we współczesnej kulturze, a miejsca performatywne stanowiły tu
dobry przykład szerszych procesów. Bezpośrednim impulsem do powstania
książki był mój udział w międzynarodowym projekcie badawczym Theatre
3
Architecture in Central Europe . Projekt ten pierwotnie zakładał zbadanie
i przedstawienie najbardziej znaczących, najciekawszych budynków teatral-
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nych z naszej części Europy. Wkrótce stało się jednak oczywiste, że skupienie się jedynie na budynkach teatralnych spowoduje wykluczenie z debaty (a
więc i pośrednio z historii) całej rzeszy miejsc, które nie były budynkami
teatralnymi, a mimo to spełniły ważną rolę jako miejsca rozwoju teatru-dziedziny sztuki i wprowadziły nowatorskie rozwiązania do problematyki
przestrzeni teatralnej. Niedostrzeżenie ich byłoby nie tylko negowaniem
przemian w teatrze w ostatnich stu latach, ale także podtrzymywaniem przeświadczenia, że tradycyjna włoska scena barokowa wraz z jej późniejszymi
przemianami stanowi jedyny przykład wartej zachowania i w pewien sposób
podstawowej architektury teatralnej. Co więcej, o czym już wspominałam,
ograniczałoby pojmowanie teatru jedynie do tych zjawisk, które miały miej4
sce w budynkach teatralnych .
Ivo Svietina — dyrektor Muzeum Teatralnego w Lubljanie i pomysłodawca rozszerzenia projektu o „przestrzenie eksperymentalnego teatru” — tak
uzasadniał ową potrzebę:
Eksperymentalny, nieinstytucjonalny, alternatywny czy niezależny — wszystkie te nazwy określają odmienną przestrzeń wychwyconą przez teatr — jako dyscyplinę sztuki
oraz jako społeczny fenomen — który rozwinął się we wschodniej i centralnej Europie, w krajach za żelazną kurtyną. [...] We wszystkich przypadkach były one, po
pierwsze, krokiem w stronę modernizacji (europejskiego) teatru i po drugie, wehikułem demokratyzacji teatru, a także sztuki5.

Londyn, zrekonstruowany The Globe
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Przestrzeń teatralna już od ostatnich kilku lat stanowi przedmiot zainteresowań coraz większej grupy badaczy w Polsce i powstało parę prac zbio6
rowych poświęconych między innymi tej problematyce . Jednak poza książką
Teatr w przebudow ie pod redakcją Zofii Dworakowskiej, katalogującą rozmaite przestrzenie, z jakich korzystają niektóre offowe grupy teatralne, miejsca
i przestrzenie eksperymentalnego teatru nie doczekały się na razie systema7
tycznej refleksji . Ostatnią taką próbą była wydana w roku 1998 praca zbiorowa Teatr w miejscach nieteatralnych pod redakcją Juliusza Tyszki, jednak
głównym przedmiotem jej zainteresowania był teatr poza jakimkolwiek bu8
dynkiem . Czas, jaki upłynął od jej wydania, spowodował, że, po pierwsze,
pojęcie teatru w miejscach nieteatralnych upowszechniło się i przeszło do
potocznej świadomości, a po drugie — ów dystans czasowy sprawił, że fenomen przedstawiony w tej książce wymaga nowego krytycznego spojrzenia.
Co więcej, refleksji wymaga także zmieniające się rozumienie tego, czym
jest przestrzeń teatralna, oraz jak zmieniała się ona w ciągu XX wieku; obecny stan badań w tej dziedzinie wymaga, by przeanalizować jej wtopienie się
w „przestrzeń performatywną”. W związku z tym odpowiedzi wymagają pytania: na ile adekwatnie opisują ją jeszcze takie pojęcia, jak scena i widownia,
oraz czy generalnie przestrzeń teatralna nadal ma jakieś swoje „negatywne
odbicie” nazywane „przestrzenią nieteatralną” bądź „miejscami nieteatralnymi”? Kategoria ta pojawiła się wtedy, kiedy jasno określono, co teatrem
jest; automatycznie miejsca, które nie powstały jako budynek teatralny ze
stałą widownią i sceną, wpadły do wielkiego worka „miejsc nieteatralnych”,
gdzie znalazły się obok siebie hale produkcyjne czy handlowe, kościoły, supermarkety, kawiarnie, wieże, piwnice, prywatne mieszkania, ulice, place
i tak dalej...
Wydawać by się mogło, że miejsca „nieteatralne” towarzyszą polskiemu
(i nie tylko) teatrowi od dawna, jako że teatr już dużo wcześniej korzystał
z przestrzeni i miejsc innych niż tradycyjny budynek teatralny. Dobrochna
Ratajczak w połowie lat 80. XX wieku pisała:
[...] nasze budynki teatralne pierwszej połowy XIX stulecia w przeważającej liczbie
można określić mianem „tylko użytkowych” [...]. W najlepszym przypadku posiadały
one niesamodzielną lokalizację (jak na przykład teatr wileński umieszczony początkowo w Pałacu Oskierczyńskim, a od 1810 zajmujący salę w ratuszu), albo też powstawały w wyniku przeróbek, adaptacji najczęściej kościołów, co ułatwiał prostokątny rzut pierwotnego budynku. I tak, dajmy na to w dawnym kościółku Wniebowzięcia
NMP w Radomiu umieszczono od 1819 roku teatr, Płock przysposobił do tego celu były kościół św. Trójcy (1812 rok), Lwów wprowadził spektakle do pofranciszkańskiego
kościoła św. Krzyża (po roku 1787), a Lublin do kościółka szarytek (1823). Wykorzystywano także, chociaż rzadziej, innego typu budynki: Radom, dla przykładu, przerobił w 1837 roku na teatr — młyn, a Jacek Kluszewski w Krakowie zaadaptował dla potrzeb teatralnych dwie przylegające do siebie kamienice śródmiejskie (1799)9.
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Dopatrywanie się jednak w tych zjawiskach antenatów, nawet odległych,
naszych współczesnych eksperymentalnych miejsc teatralnych byłoby nadużyciem. Po pierwsze przeróbki te nie wynikały z potrzeby stworzenia odmiennego miejsca teatralnego, lecz po prostu z chęci posiadania miejsca,
którego można byłoby używać na potrzeby teatru. W procesie przystosowania
ich nadawano im kształt — dość ubogi najczęściej zresztą, typowego „teatru
barokowego” (Ratajczak przywołuje przykład teatru w Tarnowie, zrobionego
z obszernej szopy wylepionej gliną, w której m.in. wykopano wgłębienie dla
orkiestry oraz zbudowano galerię). Po drugie, ów wybór, potraktowany
względami czysto praktycznymi, abstrahował od wykorzystywanego miejsca
jako kontekstu — przede wszystkim kulturowego. Nie był żadnym „eksperymentem”, był wyborem jak najbardziej praktycznym. Był także celowym powtórzeniem przestrzeni burżuazyjnego, mieszczańskiego teatru, a celem
tego powtórzenia było nawiązanie do wartości wpisanych w tamtą architekturę. Po trzecie, owa „niesamodzielność” sal teatralnych była pewnym etapem rozwoju architektury teatralnej wynikającym z powiązania teatru z kon10
kretną warstwą społeczną . Zwracam na to uwagę, ponieważ to nie samo
miejsce czy też przestrzeń budują znaczenie danego zjawiska, lecz także
stojące za tym wyborem założenia oraz późniejsze wykorzystanie tego miejsca. Dopiero suma rozmaitych elementów pozwala nam stwierdzić, co tak
naprawdę dane miejsce nam przekazuje. Wykorzystanie pozornie takich samych miejsc (np. kościołów, wiejskich pomieszczeń gospodarczych) przez
teatry w drugiej połowie XX wieku było zupełnie innym zjawiskiem, choć —
jak wspomniałam wcześniej — samo korzystanie z „nieteatralnych” miejsc
nie było zjawiskiem tak nowym.
Równocześnie celem mojej pracy, wynikającym z założeń projektu TACE,
było zdokumentowanie rozmaitych „miejsc teatralnych” teatrów mieszczących się poza głównym nurtem teatru korzystającego z budynku, by zachować świadectwo materialnych miejsc eksperymentalnego teatru. Teatry,
o których pisałam, korzystały z rozmaitych miejsc i często wraz z końcem
działalności danej grupy jej miejsce „znikało”, ponieważ zaczynało pełnić
całkiem inną funkcję (nawet tak zasłużone i „kultowe”, jak sala Teatru 13
Rzędów w Opolu, w której obecnie jest kawiarnia).
W ciągu kilkunastu lat, podczas których prowadzę zajęcia ze studentami,
mogłam zaobserwować, jak bardzo zmieniło się choćby to potoczne pojmowanie terminów „przestrzeń teatralna” i „miejsce teatralne”. Kiedy przed
laty pytałam moich studentów o miejsca teatralne w Poznaniu, w odpowiedziach padały nazwy instytucji teatralnych mających swoje siedziby w budynkach. Aż jakieś dziesięć lat temu usłyszałam: „kiosk na moim osiedlu”. Na
pytanie: „Dlaczego?” usłyszałam odpowiedź: „Bo kiosk jest na targowisku,
wokół jest dużo ludzi, którzy mogliby zobaczyć spektakl, dach kiosku jest
wyżej i dobrze widać, co się tam dzieje”. Od tego momentu na zajęciach co-
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raz częściej padały nazwy: Stara Rzeźnia, Stary Browar, tereny nad sztucznym jeziorem Malta, Stary Rynek… Obecnie nazwy te pojawiają się pierwsze,
dużo wcześniej przed tymi oznaczającymi budynki teatrów-instytucji. Współczesna oczywista teatralność tych „nieteatralnych” miejsc wynika z tego, że
to same teatry swoimi działaniami przekształciły je w takie właśnie miejsca
(co wcale nie znaczy, że w większości przypadków w jakikolwiek sposób ingerowały w ich architekturę).
Chociaż trudno byłoby wskazać jeden wspólny mianownik owych przemian przestrzeni teatralnej, to trudno zaprzeczyć, iż równocześnie zmierzały
one w dość podobnym kierunku. Bez względu na to, czy przesłanki stojące
u podstaw zmian były w pierwszym rzędzie natury estetycznej (jak u Kantora, który chciał, by teatr „dogonił” awangardowe osiągnięcia sztuk plastycznych), czy kulturowo-politycznej (jak w teatrach alternatywnych), ich
wspólnym mianownikiem było traktowanie dzieła teatralnego jako zdarzenia
dziejącego się tu i teraz, jako zdarzenia właśnie, a nie re-prezentacji jakiejkolwiek pozateatralnej rzeczywistości. To z kolei powoduje, że z dzisiejszej
perspektywy takie spektakle można traktować jako performanse artystyczne
i w związku z tym stwierdzić, iż przestrzeń scenicznego „pudełka”, która
znakomicie sprawdzała się w kreowaniu teatralnej iluzji, w re-prezentowaniu
alternatywnych światów, dla tych twórców nie była odpowiednia.
Co więcej, owe „miejsca nieteatralne” i przekształcona przestrzeń teatralna miały umożliwić realizację innych potrzeb niż „elegancji i odświętności”, łączonych z tak zwanym „tradycyjnym” teatrem: w niektórych przypadkach przestrzeń ta miała pomóc realizować ideę teatralnej wspólnoty, niecodziennego przeżycia bądź stworzenia nowego znaczenia teatru. Dużo miejsca
poświęciłam tym zjawiskom, w których negowano dominację wizualności
w teatrze (uznawaną za coś charakterystycznego dla tej dziedziny sztuki),
czyli współpracy Jerzego Grotowskiego z Jerzym Gurawskim i ich „odkryciu”
znaczenia niewidzialnego w teatrze, eksperymentom Tadeusza Kantora
trzymającego np. widzów w „szatni”, by nie mogli „zobaczyć” spektaklu, czy
temu, co proponuje w swoim teatrze mroku Leszek Mądzik. Przemiany przestrzenne sugerowały zmianę rozumienia tego, czym jest przedstawienie — że
nie jest to głównie przedmiot do oglądania — oraz zmianę widzenia miejsca
teatru w kulturze i społeczeństwie poprzez odrzucanie miejsc przygotowanych przez kulturę i społeczeństwo do prezentacji przedstawień.
Warto w tym momencie przywołać Marvina Carlsona, który w swojej
książce Places of Performance. The Semiotics of Theatre Architecture zauważył, iż:
Cały teatr, ukształtowanie jego widowni, jego inne publiczne przestrzenie, jego wygląd fizyczny, nawet jego umiejscowienie w mieście, wszystkie są istotnymi elementami procesu, poprzez który widzowie tworzą znaczenia swojego doświadczenia11.
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Carlson — znany teatrolog i performatyk, podejmuje trop Henriego Lefebvre’a,
dla którego „Przestrzeń jest społeczną morfologią: jest to przeżyte doświad12
czenie, które formuje się samo w formę żywego organizmu” . Jak więc widać, nie tylko to, co widzimy na scenie, oglądając spektakl, ale także to, czego doświadczamy w kontakcie z przestrzenią teatralną i miejscem teatru,
tworzy w ostatecznym rachunku obraz przedstawienia (czy szerzej: tego, czym
teatr jest, czemu służy i jakie potrzeby może realizować), jaki wyniesiemy.
Carlson zwraca uwagę na bardzo istotny brak w refleksji dotyczącej zagadnień architektury teatralnej. Do tej pory
[...] większość uwagi poświęcano miejscu, gdzie rozgrywa się akcja, czyli scenie, wejściom i wyjściom, jej kształtowi i wielkości, jej scenografii i oświetleniu. Kiedy oddalano się od sceny, zainteresowanie historyków adekwatnie się zmniejszało — tak więc
widownia otrzymywała mniej zainteresowania, foyer i inne przestrzenie publiczne
jeszcze mniej, a zewnętrzna powłoka i otoczenie teatru praktycznie wcale nie były
przedmiotem zainteresowania13.

A przecież one mówią nam równie wiele o miejscu, jakie konkretny teatr
zajmuje w kulturze, a czasem także o jego nastawieniu do swoich widzów.
Posłużę się w tym miejscu przykładem poznańskiej siedziby Teatru
Ósmego Dnia. Teatr ten, mieszczący się w części dawnego budynku Teatru
Niemieckiego, ma — podobnie jak inne instytucje teatralne posiadające własne miejsca prezentacji — salę teatralną, do której wejść można przez foyer,
biura oraz szatnię, czyli to samo, co znajduje się w „tradycyjnym” budynku
teatralnym. Istnieją jednak małe, lecz istotne z punktu widzenia moich dalszych rozważań różnice. Wszyscy — aktorzy i widzowie — korzystają z tego
samego wejścia do teatru. Wstęp do foyer nie jest ograniczony jedynie dla
posiadaczy biletów, te sprawdzane są dopiero bezpośrednio przy wejściu do
sali teatralnej. Jest to więc, być może nieznaczne, lecz jednakowoż powiększenie przestrzeni ogólnie dostępnych, można by rzec — publicznych w teatrze (nikt nie kontroluje, czy ludzie znajdujący się w foyer mają bilety
uprawniające ich do wejścia do teatru). Druga znacząca różnica, choć być
może na pierwszy rzut oka jest ona zaledwie anegdotyczna, dotyczy szatni,
a konkretniej — sposobu jej funkcjonowania. W szatni, znajdującej się w głębi teatru, nie ma szatniarek. Każdy z widzów wchodzi i sam wiesza, a później
odbiera, swoje okrycia. Ta mała różnica obrazuje jednak poważną zmianę
w podejściu do osób, które przychodzą do teatru. Po pierwsze, nie są to osoby „uprzywilejowane” — „obsługiwane” przez pracowników teatru, ale samodzielne, zdolne same zatroszczyć się o swoją garderobę i same podjąć
decyzję, czy chcą się z nią rozstać na czas spektaklu, czy nie. Co więcej, rezygnując z szatniarza/rki, ludzie tworzący ten teatr dają sygnał, że traktują
przychodzące do niego osoby jako te, którym można ufać i których nie trzeba
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strzec jednych przed drugimi. Demonstrują w ten sposób zaufanie do swych
widzów, którzy, ich zdaniem, są w stanie sami zorganizować się w takiej
sprawie, jak opieka nad własnymi ubraniami, i nie potrzeba im zewnętrznego
strażnika, który pilnowałby, żeby każdy wziął tylko swoje odzienie. I jak do
14
tej pory to się sprawdza .
Ten przykład unaocznia nie tylko to, że przestrzeń wewnątrz teatru nie
jest jedynie odbiciem społecznych norm epoki, w jakiej powstała, ale także
coś całkiem odwrotnego. Przekształcając przestrzeń w teatrze, zespoły mogą
także próbować przekształcać relacje między ludźmi korzystającymi z miejsc
teatralnych, co sugerować może także zmianę relacji między ludźmi w ogóle.
Ów przykład obrazuje jednak wcale poważną sprawę — inne traktowanie
miejsca teatralnego — jako tego, w którym można realizować „eksperymenty” zmiany relacji międzyludzkich np. z opartych na kontroli — na oparte na
zaufaniu.
Poszukiwanie nowych przestrzeni, innych niż barokowy teatr, nazywany
najczęściej „tradycyjnym”, miało być właśnie poszukiwaniami nowego znaczenia doświadczenia widzów. Pisząc więc o tych przestrzeniach, warto pójść
tropem wskazanym przez Carlsona i spróbować uzupełnić lukę w refleksji
nad przestrzenią teatralną, uwzględniając w jej opisie nie tylko przestrzeń
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związaną bezpośrednio z kreacją, ale także owe „przestrzenie publiczne”
i kontekst przestrzenny oraz kulturowy, w jakim znajduje się miejsce teatralne, bo często właśnie to stanowi istotny element współtworzący znaczenia
„architektury” używanej przez teatry eksperymentalne.
Choć, jak napisała Dobrochna Ratajczak o włoskim teatrze barokowym,
„«długie trwanie», jakie zostało mu przydane, świadczy zarówno o doniosłej
roli, jaką odegrał w swoim czasie, jak też o jego wyjątkowej i swoistej doskonałości, chciałoby się rzec — skończoności, która zapewniła mu długowieczność, szeroki zasięg wpływów oraz szczególne miejsce pośród wielu sposo16
bów kształtowania teatralnej przestrzeni” , to taka przestrzeń powiązana
z konkretnymi wartościami kulturowymi oraz społecznymi nie wystarczała
sporej części twórców już od początku XX wieku, o czym szerzej piszę w rozdziale trzecim. Coraz mniej odpowiadała także jako artystycznie uzasadnione
„pole kreacji”. Dawał temu wyraz Peter Brook, pisząc w roku 1968:
Zmarnowałem sporo czasu na rozmowy z architektami, budowniczymi nowych teatrów — daremnie próbując znaleźć słowa, które wyraziłyby moje przekonanie, że
istota sprawy nie polega na złym lub dobrym budynku; w pięknym miejscu może nigdy nie dojść do eksplozji życia, podczas gdy przypadkowa sala może stać się miejscem
niezwykłych spotkań, kryje się za tym tajemnica teatru, i tylko zrozumienie tej tajemnicy daje szansę opanowania problemu. W innych obiektach architektury istnieje wyraźny związek między świadomym, przemyślanym projektem a funkcjonalnością: dobrze zaprojektowany szpital będzie z pewnością działał sprawniej niż szpital zbudowany bez planu i ładu; ale przy projektowaniu teatru ta logika nie obowiązuje. Nie
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można tu zaczynać od analizy przyszłych funkcji i sposobu najlepszego ich spełnienia
— tą drogą powstają zwykłe sale konwencjonalne, banalne, nieraz odpychające. Sztuka budowania teatrów musi opierać się na wiedzy o tym, co stymuluje najbardziej soczyste więzi między ludźmi: czy nie jest to asymetria, a może nawet nieład?17
Architekci pozostają głusi na tę prawdę — i dlatego właśnie od wieków najdonioślejsze wydarzenia teatralne dokonują się poza budowlami specjalnie dla teatru skonstruowanymi. Gordon Craig przez pół wieku fascynował Europę kilkoma spektaklami
wystawionymi w kościele w Hampstead; symbol teatru Brechtowskiego, biała półkurtyna, zrodziła się — praktycznie rzecz biorąc — w piwnicy, gdzie przeciągnięto drut
od ściany do ściany18.

Do tej wyliczanki Brooka można by dodać jeszcze kilka przykładów — np.
budynek w Hellerau, w którym pracował Adolphe Appia, stodołę w Busang,
w której pracowali Romain Rolland i Maurice Pottecher, klubokawiarnie
pierwszych spektakli Kantora czy Grotowskiego, budynek piekarni słoweńskiej grupy Pekarna i tak dalej, i tak dalej.
Istnieje jeszcze jedna zasadnicza różnica między oboma typami przestrzeni — tą tradycyjną a tą, z jakiej korzysta teatr eksperymentalny. Jak
zwrócił uwagę Jacek Rybarkiewicz — architekt teatralny i autor książki Architektura pola teatralnej kreacji — naczelną sprawą dla budynku teatralnego jest „[...] problem uniwersalności miejsca teatralnego — pola kreacji. Jego
kształt architektoniczny ma służyć zazwyczaj wielokrotnemu zastosowaniu
19
dla kolejno realizowanych dzieł teatralnych” . W teatrze tradycyjnym mamy
więc przestrzeń, która jest zaprojektowana tak, żeby dobrze pełnić określoną
funkcję (pozwolić na wystawianie rozmaitych przedstawień) i musi odpowiadać każdemu artyście, który w nią wejdzie. Przestrzeń jest predefiniowana
i w żaden sposób nie zrośnięta z praktyką artystyczną twórcy, który z niej
korzysta. W teatrze eksperymentalnym jest inaczej — najpierw mamy twórcę
(bądź grupę) eksperymentującego, który dopiero dopasowuje do własnych
potrzeb miejsca, najczęściej te, które są dla niego dostępne, ale to on je
stwarza i kształtuje, a one najczęściej „umierają” wraz z nim (żaden artysta
nie mógł potem korzystać z „teatru” na Tarczyńskiej, a dawna sala restauracyjna, w której zaczynał w Opolu swoją pracę Grotowski, obecnie znów pełni
funkcje gastronomiczne). Owa prawidłowość ma związek także z tym, że nie
wszystkie te miejsca były w sposób jednoznaczny związane z instytucją teatru, jaki z nich korzystał.
Mimo mojego głębokiego przekonania, że miejsca i przestrzenie eksperymentalnego teatru wymagają odrębnej refleksji, równocześnie zdaję sobie
sprawę, że pisanie o nich wymaga bardzo precyzyjnego wyznaczenia przedmiotu badań. Odpowiedzieć sobie trzeba przynajmniej na kilka podstawowych pytań: Jaki rodzaj eksperymentu teatralnego pozwala dany teatr zaliczyć do — kategorii przecież mało precyzyjnej — teatrów eksperymentalnych? Czy każde odejście od użycia „tradycyjnej” klasycznej, barokowej
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(bądź jej późniejszej wariacji) przestrzeni (np. przeniesienie części akcji na
widownię) stanowi już powód do włączenia danego teatru w obszar „eksperymentu z przestrzenią”? Czy każde miejsce, które nie zostało zbudowane
jako budynek teatralny, jest od razu „miejscem nieteatralnym”? Czy w takim
razie teatry instytucjonalne, które pracują w zaadaptowanych budynkach
pierwotnie spełniających inną funkcję, korzystają z miejsc „nieteatralnych”?
20
A jest ich przecież w Polsce niemało . Na ile „eksperymentalnym miejscem
teatralnym” jest dzisiaj to, co jeszcze kilkanaście lat temu mogło pełnić taką
rolę?
Kolejną trudnością, jaka pojawia się przy próbach opisania tytułowego
zjawiska, jest to, że — przynajmniej w Polsce — teatr eksperymentalny (nieinstytucjonalny) używał niemal wszystkich dostępnych mu przestrzeni —
poza budynkiem teatralnym. Jednakże ich opisanie, poza skatalogowaniem
miejsc często więcej niż przypadkowych, nie pomogłoby w żaden sposób
w zrozumieniu „eksperymentalnych miejsc i przestrzeni teatralnych”. Dodatkową trudność nastręcza jeszcze fakt, iż bardzo wielu twórców pracujących
w zawodowych, instytucjonalnych teatrach, korzystających z szacownych
budynków ze sceną pudełkową, wykorzystywało ją w sposób nietradycyjny,
eksperymentalny bądź też szukało miejsc nazwanych „nieteatralnymi” po to,
by tam prezentować swoje spektakle. Opisać całe to bogactwo to de facto
napisać historię polskiego teatru ostatnich siedemdziesięciu lat. Stąd obszar
moich badań zawężę do sproblematyzowania podstawowych zagadnień „eksperymentalnych miejsc i przestrzeni teatralnych”, a nie tylko do wskazywania poszczególnych grup czy spektakli, które można by podciągnąć pod tę
kategorię — ponieważ spora liczba polskich teatrów (zarówno instytucjonalnych, dramatyczno-repertuarowych, jak i awangardowych, eksperymentalnych czy też później alternatywnych) w jakimś zakresie podejmowała eksperymenty bądź z miejscem, bądź z przestrzenią teatralną.
Zajmując się eksperymentalnymi miejscami i przestrzeniami, nie sposób
także pominąć tych, które znajdą się poza jakimkolwiek budynkiem teatralnym czy też później przystosowanym do grania przedstawień. Należy więc
także uwzględnić niezwykle liczne i bardzo wartościowe przykłady spektakli
z obszaru rozmaitych form teatru otwartej przestrzeni — zarówno ulicznego,
jak i plenerowego oraz teatru w przestrzeni publicznej.
Nie będę natomiast przywoływała przykładów wykorzystania rozmaitych
miejsc w ramach festiwali teatralnych, ponieważ tam — najczęściej — miejsce „nieteatralne” jest koniecznością podyktowaną względami logistycznymi,
a nie świadomym artystycznym wyborem (odstępstwami od tej zasady zajmę
się w podsumowaniu).
W mojej pracy zamierzam odwoływać się do dwóch kluczowych dla mnie
pojęć: przestrzeni teatralnej oraz miejsca teatralnego, które porządkować
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będą analizę twórczości polskich teatrów eksperymentalnych. Jak zauważył
jeden z przedstawicieli geografii humanistycznej Yi-Fu Tuan, „w doświadcze21
niu znaczenie «przestrzeni» nakłada się często na znaczenie «miejsca»” .
Stąd pojęcia te w odniesieniu do teatru często traktowane bywają wymiennie. Na potrzeby mojego tekstu spróbuję je jednak rozgraniczyć, wychodząc
od innej obserwacji Yi-Fu: „«Przestrzeń» jest bardziej abstrakcyjna niż
«miejsce». To, co na początku jest przestrzenią, staje się miejscem w miarę
22
poznawania i nadawania wartości” . Przestrzenią w moim tekście będę
określała to, co konwencjonalnie nazywane jest układem sceny i widowni,
czyli wzajemną relację miejsc prezentacji i obserwacji, ponieważ to one tworzą de facto „przestrzeń teatralną”, wcześniej utożsamianą głównie ze sceną.
Miejscem natomiast będę nazywała to, co odnosi się do umieszczenia owej
relacji w szerszym kontekście otoczenia i środowiska — zarówno fizycznego,
jak i kulturowego. Miejscem
będzie więc zarówno konkretne „umiejscowienie” terenu, na którym odbywa się
spektakl, jak i kulturowe
znaczenie, jakie się przez to
wytwarza. Oba te terminy
(przestrzeń i miejsce) wyznaczają bowiem dwa odrębne obszary rozważań,
które jednakowoż pozostają
ze sobą w bezpośredniej relacji. Dokładniej rozróżnieniem tych dwóch terminów
zajmuję się w pierwszym
rozdziale.
Eksperymentalne teatry
istnieją w moim tekście jako
pewien „typ idealny” w sensie Weberowskim. Znajdować się tu będą zarówno
Teatr Laboratorium Jerzego
Grotowskiego (choć był to
teatr zawodowy, działający
w ramach innych instytucji),
Cricot 2 Tadeusza Kantora,
.
grupy
studenckie — głównie
Warszawa, foyer Teatru Wytwórnia (nieistniejącego już)
. z lat 70. oraz teatry „nieza-
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leżne” powstające w Polsce od końca lat 70. (Gardzienice, Węgajty), jak
i teatry powstające po roku 1989, niekorzystające jednak z tradycyjnych budynków teatralnych. Potraktowanie „eksperymentalnego teatru” jako „typu
idealnego” pozwala mi wyłączyć te niezwykle różniące się między sobą teatry
na podstawie cech odróżniających je od — wcześniej państwowego — instytucjonalnego teatru pracującego w konkretnej przestrzeni budynku teatralnego, będącego bądź klasycznym teatrem „typu włoskiego”, bądź jego późniejszą wariacją. Pozostawia to poza obszarem moich rozważań twórców
i spektakle aranżujące w nietradycyjny sposób przestrzeń tradycyjnego teatru (np. spektakle Konrada Swinarskiego w Starym Teatrze w Krakowie:
Dziady czy niezrealizowany projekt Hamleta, lub też Kazimierza Brauna
w Teatrze im. Osterwy w Lublinie Stara kobieta w ysiaduje i we Współczesnym we Wrocławiu Dziady (1978), Dżuma (1983) oraz obecną działalność
TR Warszawa czy prace Jacka Głomba w legnickim Teatrze im. Heleny Modrzejewskiej). W żaden sposób nie zamierzam umniejszać w ten sposób dokonań artystycznych i doniosłości tych poszukiwań na gruncie polskiego
zawodowego teatru. Chciałam równocześnie przy tym zaznaczyć, iż moim
zdaniem, owe wyprawy poza budynek teatralny są wynikiem inspiracji wcześniejszymi działaniami w takich miejscach teatrów eksperymentalnych.
Tak pojmowane eksperymentalne teatry drugiej połowy XX wieku próbowały zmienić zarówno miejsce (jako kontekst kulturowy wyrażający się
w fizycznym umiejscowieniu teatru oraz „miejsc do grania”), jak i przestrzeń
w teatrze. Zaznaczyć trzeba przy tym, że przemiany na obu tych polach
wynikały zarówno z postaw intelektualnych — rozważań estetycznych i ideologicznych, przekonań kulturowych i społecznych, jak i zewnętrznych uwarunkowań historycznych czy ekonomicznych. W swojej analizie uwzględnić
zamierzam wszystkie te czynniki, ponieważ w wielu przypadkach mimo podobieństwa „miejsc prezentacji” kontekst wytwarzał zupełnie inne ich znaczenie.
Stąd też w mojej opinii analiza jedynie architektury miejsc eksperymentalnego teatru stworzy jego obraz mocno zubożony. Dlatego też odwoływać
się będę nie tylko do prezentacji samych miejsc, ale także do rozważań, jakiego rodzaju przestrzeń w ich ramach budowano, jakie przesłanki powodowały wybór konkretnego miejsca i przestrzeni oraz jak ów wybór wpływał na
pozostałe elementy teatralnego procesu.
Dla potrzeb tej pracy wybrałam zaledwie kilka z ogromnego spektrum
zjawisk. Podzieliłam je wedle dwóch kategorii — na takie, w których problem
przestrzeni staje się istotniejszy, a sprawa miejsca jest kwestią przypadku
czy dostępności, oraz takie, gdzie problem miejsca wysuwa się na pierwszy
plan. W pierwszej grupie znajdują się teatry pracujące nad zmianą układu
widzowie–aktorzy, czyli w konsekwencji — nad przeformułowaniem przestrzennej relacji sceny i widowni; w drugiej zaś — te zespoły, które celowo
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(a nie przymuszone np. koniecznością ekonomiczną) wybrały dla swoich
teatrów specyficzne miejsca, w tym głównie inne niż miasto. Jeśli mogę pokusić się o takie rozróżnienie — w pierwszych latach drugiej połowy XX wieku w przypadku teatrów eksperymentalnych problem miejsca (poza filozoficznymi rozważaniami Tadeusza Kantora czy wcześniej pracami Juliusza
Osterwy) nie był istotny. Ważny był problem przestrzeni, czyli z jednej strony
— przestrzeni jako elementu widowiska teatralnego budującego obraz przedstawionego miejsca, a z drugiej — tego elementu, który był jednym z najistotniejszych w zmianie relacji widz–aktor. Przy czym właśnie impuls inscenizatora, potrzeby inscenizacji — a nie chęć zmiany przestrzeni — były tu
pierwotne.
Waga miejsca teatralnego dobrze uwidoczniła się natomiast w poszukiwaniach, na polskim gruncie zapoczątkowanych przez Włodzimierza Staniewskiego i jego Stowarzyszenie Teatralne Gardzienice. Podobnie rzecz
miała się potem z podolsztyńskim Teatrem Węgajty Wacława Sobaszka czy
Stacją Szamocin Luby Zarembińskiej. Miejsce w każdym z tych przypadków
było ważne jako kontekst kulturowy i to on w dużej mierze tworzył znaczenie
teatru. Miejsce miało wytworzyć kontekst spotkania widzów i aktorów poza
konwencjami odbioru dzieła teatralnego. Innym takim rodzajem miejsca
istotnego było wyjście teatrów na ulicę.
Naczelnym pytaniem, na które spróbuję znaleźć odpowiedź, będzie, czy
przez swoją praktykę omawiani tu artyści i grupy przezwyciężyli kartezjański
prymat wizualności teatralnej oraz w jaki sposób świadomość kontekstu własnych miejsc teatralnych wpłynęła na ich praktykę. Nie chcę pisać o innym
użyciu budynku teatralnego, tylko o zupełnie nowym miejscu teatru jako
przestrzeni społecznej. Dlatego też w pierwszej części analizuję przemiany
miejsca i przestrzeni teatralnej jako wyrazu społecznej morfologii. Odwołując
się do rozpoznań Henriego Lefebvre’a, przedstawię, w jaki sposób udokumentować można tezę, że przestrzeń i miejsce teatru są wynikiem społecznej
produkcji przestrzeni. W drugiej natomiast przedstawię, z jakich miejsc
korzystały polskie teatry eksperymentalne oraz jakie produkowały w nich
przestrzenie. Przedstawiam tam polskich twórców, którzy eksperymentowali
z całą materią teatru, gdzie eksperyment z przestrzenią był jedynie częścią
ich doświadczeń, oraz tych, którzy w swoich eksperymentach teatralnych
wykorzystywali miejsca inne niż tradycyjne przestrzenie i nie próbowali
w nich odtwarzać tradycyjnego układu przestrzennego z teatru typu włoskiego z jego późniejszymi wariacjami.
W mojej pracy zajmuję się także zagadnieniem, czy teatr eksperymentalny ma szansę wykształcić własne miejsce teatralne (analogicznie do budynku tradycyjnego teatru) i czym jest współczesna przestrzeń performatywna.
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