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Emanacja nadmiaru i nijakości

Do miejskiej dżungli łączącej ponad czasem i przestrzenią bohaterów 
„Amatora” Kieślowskego, trójkę rodzeństwa oraz współczesnych nam 
młodych statystów, wkracza  pustelnik z Walden, czyli życie w lesie 
Henry’ego Davida Thoreau. Jego wtargnięcie umożliwia konfrontację 
z poglądami mocno piętnującymi obecną rzeczywistość. Choć wątek 
zaczerpnięty z książki Thoreau staje się sprawną ramą spektaklu, 
opisywane w niej  środowisko obserwować możemy tylko oczami 
wyobraźni, gdyż scenografia spektaklu inspirowana jest dużo bardziej 
nam współczesnym wideoperfomansem “Samochody, Samochody” 
Józefa Robakowskiego (1985). Zabieg ten pozwala ujawnić sztuczność 
teatralnej konwencji. Także pierwsze sceny spektaklu nawiązują 
do wideoperformansu, którego dynamizm i monotonność uobecnia 
się w naprzemiennym chodzeniu oraz bieganiu statystów. 
Bohaterowie na scenie dzielą się swoim doświadczeniem i emocjami 
ujawniając przy tym rozbieżności jakie rzeczywistość im proponuje. 
W ich monologach i dialogach przenikają się melancholijne 
wyobrażenia o możliwości afirmacji codziennego życia, 
ze świadomością pędu narzucanego przez współczesną cywilizację. 
Rozmowy konfrontują też ze sobą romantyczne fantazje o relacji 
natury i życia z konsumpcyjnym, wymagającym poświęcenia się trybem 
egzystowania na rzecz wspólnoty. Młodzi ludzie czują presję 
podporządkowania się regułom społecznym. Rodzeństwo orientuje 
się, że wpadło w ich sidła, gdy okazuje się, że na skutek 
instytucjonalnego chaosu zniknął grób ich rodziców, który stanowił 
źródło ich tożsamości, postaw i wyborów. Wielowątkowa dramaturgia 
na scenie traci jednak swoją wyrazistość i gubi sens, choć aktorzy 
w większości dobrze grają. Na pochwałę zasługują szczególnie Jacek 
Poniedziałek i Piotr Polak, którzy zbudowali swoje postacie interesująco 
wydobywając zawarte w nich niejednoznaczności. Rozczarowuje 
jednak Krzysztof Zarzecki, kreując główną postać spektaklu jako słabą 
i niezdecydowaną. W moim odczuciu to właśnie ona powinna podjąć 
przynajmniej próbę dominacji nad wielkomiejskim zgiełkiem – tylko 
tak może przeforsować swoje racje.
Niestety, Kino moralnego niepokoju to przedstawienie, które dobrze 
się ogląda, ale mało w nim mocnych puent. Propozycja pustelnika, żeby 
całkowicie odrzucić cywilizację, jest może kusząca, ale jak się sprawdzi 
w dłuższym okresie czasu? Co prawda, parafrazując Thoreau, można 
rzucić wszystko i wyjechać w Bieszczady, ale czy po dotarciu na miejsce 
nie okaże się, że skraj lasu coraz bardziej się przybliża, a na granicy 
czekają koparki i ekolodzy przykuci do drzew łańcuchami?

Hanna Księżniakiewicz
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Z kamerą wśród ludzi

“Kino Moralnego Niepokoju” w reżyserii Michała Borczucha to ambitna 
próba zderzenia ze sobą różnych filozofii. Postfranciszkański ascetyzm 
skierowany przeciwko kapitalistycznym tendencjom rozwoju 
współczesnego świata zostaje zestawiony z realiami milenialskiej 
rzeczywistości. Aspołeczny główny bohater to postać inspirowana 
książką Henry’ego Thoreau,  “Walden, czyli życie w lesie”, 
a przedstawione na scenie współczesne realia połączone zostały 
ze stylem polskiego kina lat 70. i 80. XX wieku, z “Amatorem” w reżyserii 
Krzysztofa Kieślowskiego na czele. 
Założenia spektaklu kreują zatem ogromne pole do tworzenia znaczeń, 
zadawania pytań i sięgania po nieoczywiste rozwiązania realizacyjne. 
Michał Borczuch z tego korzysta konstruując swoją narrację za pomocą 
niezwykle szerokiego spektrum teatralnych środków. To przedstawienie 
to popis reżyserskiej wyobraźni, na przykład: obecna na scenie kamera 
poszerza przestrzeń o kulisy, ale umożliwia też budowanie nawiązań 
do polskich filmów. Zaletą spektaklu są rewelacyjne kreacje aktorskie 
Jacka Poniedziałka oraz Krzysztofa Zarzeckiego, charakteryzującego 
się cudownie flegmatycznym stylem gry. Nie sposób też odmówić 
spektaklowi sporej dozy inteligentnego, subtelnego humoru. Wykpione 
zostaje natomiast zarówno romantyzowanie natchnionej ascezy przez 
współczesnych artystów, jak i samo pretensjonalne umartwianie się.
Problem w tym, że do samego sedna spektaklu prowadzą ścieżki 
tak okrężne, że widz często gubi się pod warstwami kolejnych 
nawarstwiających się sensów, znaczeń i kierunków interpretacyjnych. 
Dlatego dużo lepiej wypada druga połowa spektaklu, gdy konflikt staje 
się bardziej klarowny, a podejście do historii uzyskuje mniej 
kalejdoskopowy wymiar. Refleksje przedstawione w postaci myślowego 
kolażu dotyczącego problemów tak zwanego pierwszego świata 
zostają zderzone z potraktowanymi parodystycznie nawiązaniami 
do “Amatora” Kieślowskiego. Natomiast od scen wygłaszania przez 
aktorów politycznych statementów na temat wyborczej pasywności 
czy wegetarianizmu następuje szybkie przejście do sceny mierzenia 
działki, która jest niemal żywcem wyjęta z czeskiego serialu 
animowanego “Sąsiedzi”. Ten miszmasz, niestety, pełen jest 
postmodernistycznych wydmuszek czy płytkich znaczeniowo popisów 
reżyserskiej zręczności mającej świadczyć tylko i wyłącznie o znajomości 
postteatralnych narzędzi. 
“Kino Moralnego Niepokoju” to zatem przedstawienie demitologizujące 
rzeczywistość, które jednak w trakcie zdzierania idealistycznych 
warstw, samo przyodziała się w płaszczyk pretensji i chaosu. 

Wojciech Siwik


