Teatr komponowany

-

projekt badawczy pod tytulem Apollo i Marsjasz.

Przygotowana przez mnie rozprawa ma na celu przyblizenie i zweryfikowanie
najwazniejszych zaloAefl teatru komponowanego, kt6ry w Polsce nie doczekal sig do tej pory
naukowego opracowania. W trakcie pracy badawczej korzystalam ze 2r6d,eL anglojgzycznych
gl6wnie z artykul6w zebranych przez M. Rebstocka i D. Roesnera w ksi4Zce Composed
Theatre. Aesthetics, Practices, Processes, Najwazniejsze idee teatru komponowanego
testowalam wraz z zespolem zaproszonych realizator6w. Przez prawie rok pracowaliSmy nad
spektaklem Apollo i Marsjasz. Przedstawienie, kt6re powstalo jako efekt projektu, zostalo
skomponowane przy wykorzystaniu zasad muzycznych. Podczas pracy udalo sig stworzyi
organiczn4 strukturg, w kt6rej jedno wynika z drugiego, a warstwa mvzyczno - dZwigkowa
tworzy barwny pejzaL. Punkt wyjScia stanowil mit o Marsjaszu i Apollinie, zrekonstruowany
w popularnej publikacji oraz wierszu Zbigmewa Herberta pt. Apollo i Mars.jasz. Ani w pracy
teatralnej, ani w pracy pisemnej nie podjglam proby naukowej interpretacji mitu wedlug
najnowszego stanu badan, ruczej chcialam sig zastanowic nad sposobem obecno6ci tego
tematu w kulturze masowej,
Rozdzial pierwszy rozprav\ry dotyczy Lrodel i kontekst6w teatru komponowanego.
Opisujg w nim najwalniejsze inspiracje wynalazc6w tego nurtu teatralnego oruz prezentujE
sylwetki prekursor6w. PrzybliZam glowne prace tych artystow, ktorzy stali sig dla mnie
przykladem w moich dzialaniach badawczo-artystycznych, s4 to .Iohn Cage, Kurt Schwitters,
Atonin Artaud, Heiner Goebbels, Georg Aperghis, Einar Schleef i Christoph Marthaler.

W rozdziale drugim

przedstawiam zaloAenia teatru komponowanego orcz glowne
zasady tworzenia spektaklu Apollo i Marsjasz,jego strukturg zbudowan4 w formie sonatowej,
a tak?e pokazujg r52ne tropy literackie, malarskie i kulturowe dotycz4ce postaci Apollina,
Marsjasza i Muz.

Trzeci rozdzial dotyczy strategii performatywnych postaci w spektaklu Apollo i
Marsjasz. WyjaSnia pojgcie performansu, ukazuje dzialania i motywacje postaci, zawiera
fotografie dokumentuj4ce pracA oraz pafiyturg zawieraj 1cq czynnosci aktor6w - performer6w,
r.r,ykorzystanie d2wigku, a takize muzyazne uruchomienie scenografir. CaIy projekt mial na
celu sprawdzenie skutecznoSci zastosowania strategii teatru komponowanego w realizacji
scenicznej. Rozdzial czwatly jest podsumowaniem projektu, opisujg w nim wnioski zwiqzane
z procesem

i przebiegiem pracy badawczej,

Moje zainteresowanie tym tematem wi4ze sig z fascynacj4 muzycznofici4, rytmem
oraz wszelkimi nowatorskimi sposobami uzywania dZwigku w spektaklu teatralnym. Zarowno
muzykg jak i plastykg traktujg jako rodzaj partnera dla tekstu scenicznego i dziaLaf
aktorskich. Do przeprowadzema projektu badawczego motywowalo mnie pragnienie
poszerzenia wiedzy teoretycznej, a takhe chgi poglgbienia doSwiadczeri artystycznych,
zwiqzanych z rezyserowaniem spektaklu wedlug idei teatru komponowanego.

Pr6by sformulowania zasad rz4dzqcych muzyk4 czy teatrem podejmowano juz w
staroZytnoSci. Teatr komponowany jesl doskonalym przykladem poL4czenia. przenikania sig
oraz wplywu jaki wywarly na siebie obie wspomniane dziedziny sztuki. Potwierdza, ze
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zasady muzycznej kompozycji mog4 o?ywil praktykg teatralnE,
zainspirowai powstanie oryginalnego, ciekawego performansu.

muzyka

a

tak2e

Zwryzkr teatru i muzyki poSwiadcza juz Arystoteles, pisz4c w Poetyce: ,,Wszystkie
tego rodzaju sztuki, jak: epopeja,tragedia. komedia czy dytyramb, a nawet w przewaZEqaej
mierze muzyka na aulos i kitarg m4i4 tg cechE wsp6ln4, 2e sq sztukami mimetycznymi"
(naSladowczymi). Klasyczni Grecy dostrzegali w muzyce jqzyk do opisu zlo1onoSci Swiata i
porz4dku kosmicznego. Dla starozytnych muzyka byla czgSci4 wigkszej caloSci, zwi4zana
organicznie z natur1 ludzkiej duszy oraz wszechSwiata, Stala sig sposobem wyra4ania
zewnEtrznej harmonii, w kt6rej funkcjonowal czlowiek. O jej pigknie decydowalo
podobieristwo do doskonalego wzorca.

Materia teatralna, a w szczegiilnoSci dramaturgia w tealrze komponowanym ulega
najwigkszym przeobra2eniom. OdejScie od literatury jako elementu nadrzgdnego i
kontroluj4cego przebieg sceniczny jest zabiegiem typowym dla badanego przeze mnie nurtu
sztuki teatralnej. JednoczeSnie wszelkie przemiany dotycz4ce dramaturgii, ukazujq jak z
czasem zmtemala sig i przede wszystkim rozluLniala sig struktura tekstu dramatycznego. W
mojej pracy badawczej korzystalam z zasad dramaturgicznych, a r6wnolegle z budowaniem
struktury tekstowej, kt6rej bazqbyl wiersz Z.Herberta, powstawala warstwa muzyczna.

Na ile zatem jest mozliwe zreahzowanie spektaklu, opowiedzenie czegoS widzom,
jeSli tekst nie bgdzie najwazniejszym \,vyznacznikiem? Czy bgdzie to tylko pusty eksperyment
sceniczny? Na te pytania odpowiada wlaSnie teatr komponowany, kt6ry zaklada
r6wnoprawnoSd wszystkich element6rv skladaj4cych sig na przedstawienie teatralne, a
jednoczeSnie spektakl traktuje jak utw6r muzyczny" Uwalam teatr komponowany za
doskonale poL4czenie ogromnej swobody t niezalelnoSci mySlenia z wielk4 dyscyplinq oraz
precyzj4 jak4 osi4ga spektakl w finalowym momencie pracy. Dziela, kt6re powstaly w tym
nurcie charakteryzuje pomyslowoSi, nieoczywistoSi, oryginalnoSi, fascynuj4ca, ggsta
struktura, w kt6rej wszystko wydaje sig byi niezbqdne. Teatr komponowany sprawia, 2e
muzyka, plastyka, gra aktorska, slorvo, Swiattro staj4 sig prawdziwie r6wnoprawnymi
skiadnikami, a rola jednego wobec drugiego nie jest sluzebna. Taki uklad tworzy organicznq,
zyw4 tkankg przedstawienia, najbardziej istotne staj4 sig tu relacje pomigdzy poszczeg6lnymi
elementami. Z pomocE przywolanych przez mnie przykladow pr6bujg Wkazac w rozprawie,
2e aby eksperymentowai artystycznie w spos6b naprawdE interesujqcy, trzeba byi artyst4
otwartym r dojrzalym. posiadaj4cym znajomoSi rzemiosla, ale takhe mySlei w spos6b
wszechstronny, jednak przede wszystkirn wiedziei, dlaczego sig eksperymentuje, John Cage,
Kurt Schwitters, Heiner Goebbels, lrinar Schleef, czy Marina Abramovic,Iworzyli, bqd2
tworzq sztukg przez wypowiedzi bardzo osobiste, poszukuj4c jednoczesnie nowych Srodkow
rlyrazu, Eksperymenty tak w mllzyce, jak i w teatrze maj4 charakter procesowy, pr6buj4c
uchwycii nieopisane, To dlatego zdaveniatebhLsze sA sztuce performatywnej.
Wszelkie wnioski
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pracy badawczej, przeprowadzonego projektu oraz studia nad
tematem teatru komponowanego, stanowi4 inspiruj4cy flundament dla mojej pracy badawczej,
artystycznej i dydaktycznej.
Joanna Gerigk

