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MAGDALENA GRENDA

TEATRY ALTERNATYWNE I ICH ODDZIA YWANIE
W WIELKOPOLSCE
Pocz tek lata nad Wart . Rok szkolny i akademicki dobiega ko!ca. Miasta pustoszej , a wi"kszo#$ instytucji kulturalnych szykuje si" na tak zwany
„sezon ogórkowy”. Sceny teatrów repertuarowo- dramatycznych powoli
zamykaj swe wrota dla widzów, sale kinowe przenosz si" w plener. W tej
wszechogarniaj cej atmosferze wakacyjnego spokoju rusza do wyt"%onej
pracy wiele zespo&ów tworz cych tzw. teatr alternatywny. To w&a#nie
owemu zjawisku b"dzie po#wi"cony niniejszy szkic.
Sformu&owanie tytu&u artyku&u wymaga&o konkretnego zaw"%enia do
wybranego obszaru badawczego, którym sta&a si" dzia&alno#$ pozna!skich
teatrów alternatywnych. Wybór tematu niniejszej refleksji podyktowany
zosta& dwoma zasadniczymi czynnikami. Po pierwsze uzasadnia go ów
fenomen jakim jest kumulacja tak wielu pr"%nie dzia&aj cych zespo&ów,
wywodz cych si" z nurtu teatru alternatywnego na obszarze miasta Poznania. Po wtóre odwo&am si" tutaj do osobistych do#wiadcze!, na które sk&adaj si" wieloletnie obserwacje, liczne wywiady i rozmowy z twórcami,
badania prowadzone w Zak&adzie Performatyki, dydaktyka dotycz ca dzia&alno#ci pozna!skich grup teatralnych, a tak%e praktyka i bezpo#rednia
wspó&praca z niektórymi grupami teatralnymi1. Przywo&am zatem moje
szczególne zainteresowanie teatrem alternatywnym, poszukuj cym zdarzenia teatralnego w ró%nych przestrzeniach, anektuj cym nowe estetyki, formy i tematy, a jednocze#nie nastawionym na twórczy i kreatywny kontakt
z widzem. O wyborze tematu zadecydowa& jeszcze jeden czynnik. Pozna!
zaprzepa#ci& mo%liwo#$ ubiegania si" o miano Europejskiej Stolicy Kultury
2016, co niew tpliwie implikuje wielo#$ interpelacji zwi zanych z funkcjo________________
1 Wspó&pracowa&am min. z Teatrem Strefa Ciszy, Teatrem 2XU, prowadzi&am seminarium
kierunkowe zatytu&owane: Pozna ski teatr alternatywny. Poszukuj!cy? Niezale"ny? Awangardowy?, w lipcu 2009 roku otrzyma&am stypendium MKiDN na badania zwi zane z dzia&alno#ci
pozna!skich teatrów alternatywnych.
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nowaniem ró%nych sektorów kultury w stolicy Wielkopolski, w tym oczywi#cie teatru alternatywnego, który niestety podlega tendencji spychania na
obrze%e oficjalnego %ycia kulturalnego, zarówno przez decydentów, w&adze
miasta Poznania, jak i samych poznaniaków.
Niniejszy artyku& ma by$ zatem swoist diagnoz . G&ównym celem tekstu jest przybli%enie dzia&alno#ci pozna!skich teatrów alternatywnych, ze
szczególnym naciskiem na silny komponent spo&eczny jaki owa twórczo#$
posiada. Ow spo&eczn i kulturow misj" akcentuj w swoich poszukiwaniach inni znawcy tematu. Joanna Ostrowska i Juliusz Tyszka w pozycji
nosz cej tytu& Szkice o teatrze alternatywnym ju% na samym pocz tku wst"pu
z du%a dobitno#ci stwierdzaj : „W latach 90. krytycy i badacze pisz cy
o teatrze alternatywnym sk&onni byli go widzie$ – zarówno w PRL, jak
i pó)niej- przede wszystkim jako alternatyw" dla dominuj cego w naszym
%yciu teatralnym teatru g&ównego nurtu, czyli instytucjonalnego teatru
dramatyczno- repertuarowego. (…) Tymczasem, naszym zdaniem, teatr
alternatywny powinien by$ rozpatrywany nie jako jedno ze ‘zjawisk’ czy
jedna z ‘nisz’ polskiego teatru ostatniego pi"$dziesi"ciolecia, lecz jako cz"#$
kulturowego projektu spo&ecze!stwa alternatywnego”.2 Teatr alternatywny
to nurt wyj tkowo niejednolity, bardzo %ywio&owy, przekraczaj cy w&asne
granice, wchodz cy na inne obszary: sztuki, kultury, %ycia spo&ecznego. To
nie tylko „instytucje” pracuj ce nad kolejnymi przedsi"wzi"ciami teatralnymi, ale zespo&y zaanga%owane w dzia&alno#$ impresaryjn (organizacja
warsztatów, festiwali, spotka! teatralnych) oraz spo&eczn (akcje ekologiczne, spo&eczne, terapeutyczne, edukacyjne). W niniejszej pracy skupi" si"
zatem na owych zadaniach, a nie na analizie teatrologicznej, czy estetycznej
przedsi"wzi"$ pozna!skich zespo&ów3. Nast"puj ce refleksje odnios si"
równie% do za&o%e! ca&ego tomu, którego zasadniczym celem jest stworzenie wspólnej strategii kultury dla województwa wielkopolskiego. Dzia&alno#$ pozna!skich grup teatralnych wpisuje si" znakomicie w owe d %enia.
Mimo, i% stanowi podstaw" trzeciego sektora- kultury, mo%na z czystym
sumieniem powiedzie$ , i% wraz z Mi"dzynarodowym Festiwalem Malta
buduj teatraln mark" stolicy Wielkopolski. Pozna!ski teatr repertuarowodramatyczny miewa si" zadawalaj co, jednak w porównaniu z innymi polskimi centrami kulturowymi wypada raczej przeci"tnie.
Nim przejd" do zasadniczej my#li artyku&u na moment pochyl" si" nad
problemami terminologicznymi. Aby unikn $ nomenklaturowych k&opo________________
2 J. Ostrowska, J. Tyszka, Szkice o teatrze alternatywnym, Wydawnictwo Naukowe UAM,
Pozna! 2008, s. 8.
3 Dzia&alno#$ artystyczna pozna!skich zespo&ów teatralnych jest wielce „%yznym” obszarem dla licznych estetycznych, teatralnych, per formatywnych i kulturotwórczych poszukiwa!.
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tów pragn" na pocz tku rozwik&a$ dylematy zwi zane z terminologi .
Przegl daj c najwa%niejsze pozycje z literatury tematu konsekwentnie natykam si" na problem definicji i nazewnictwa. Nazwa teatr alternatywny
staje si" s&owem-kluczem, s&owem-wytrychem, które u%yte w odpowiednim
kontek#cie wyja#nia wszystko, równocze#nie utrudniaj c dyskusj", poprzez
narzucanie cz"sto nie pasuj cych etykietek. Ze wzgl"du na ramy artyku&u,
pragn" tylko zaznaczy$ pewien dylemat, który po dzi# dzie! nie jest rozstrzygni"ty, a czego ilustracj s coraz liczniejsze poj"cia, pomys&y, definicje
maj ce zast pi$ termin teatr alternatywny4. Cho$ nazwa ta straci&a nieco na
aktualno#ci nadal egzystuje w powszechnym u%yciu i posiada swe historyczne uzasadnienie, a i same zespo&y, o których b"dzie mowa w dalszej
cz"#ci tekstu w&a#nie takim mianem klasyfikuj swoje dzia&ania artystyczne
na obszarze sztuki teatru. Dlatego te% zasadnym i adekwatnym wydaje si"
by$ u%ywanie terminu teatr alternatywny. Proponuj" tak%e przyj $ definicj"
autorstwa Magdaleny Go&aczy!skiej, która w trafny sposób ujmuje z&o%ono#$ zjawiska. „Teatr alternatywny jest pozainstytucjonalnym nurtem teatralnym tworzonym przez re%yserów i aktorów zawodowych oraz niezawodowych, przez osoby ró%nych profesji i w ró%nym wieku. Istnieje obok
subwencjonalnego teatru repertuarowego, stanowi c jego wa%ne dope&nienie. Chocia% w sensie instytucjonalnym teatr alternatywny funkcjonuje jakby na obrze%ach %ycia teatralnego, nie mo%na go jednak uzna$ za zjawisko
marginalne. Nie sposób przeceni$ roli spo&ecznej, a tak%e artystycznej, jak
teatr ten odgrywa w %yciu kulturalnym (…)”5.
Cho$ wspó&cze#nie teatr alternatywny (interesuje mnie okres po roku
1989) odchodzi od tradycji kontestatorstwa i bezpo#redniego zaanga%owania spo&eczno-politycznego, nadal wydaje si" szczególnie predestynowany
do %ywego i krytycznego dialogu z otaczaj c go rzeczywisto#ci , gdzie
rola naocznego zaanga%owania w sprawy spo&eczne i lokalne jest wielce
znamienna. W dalszej cz"#ci tekstu w&a#nie na owych kwestiach postaram
si" skupi$. Zanim przejd" do omawiania tych%e problemów, poczuwam si"
do obowi zku zaprezentowania cho$ w skrócie sylwetek bohaterów niniejszego szkicu. Zbieraj c materia&y, które stanowi baz" eseju postara&am si"
o zestawienie najwa%niejszych zespo&ów, stowarzysze! i osób tworz cych
pozna!sk alternatyw" teatraln . Wynik jest imponuj cy. To ponad trzydzie#ci pozycji6. Oprócz zespo&ów, które sta&y si" ju% „%yw ” legend
________________
4

Teatr m&ody, poszukuj cy, offowy, niezale%ny, teatr przekroczonych granic, studencki

etc.
5 M. Go&aczy!ska, Mozaika wspó#czesno$ci. Teatr alternatywny w Polsce po roku 1980, Wydawnictwo Uniwersytetu Wroc&awskiego, Wroc&aw 2002, s. 7.
6 Teatr U Przyjació#, Movements Faktory, Korporacja Teatralna, CANOA, Grupa Y, Antrakt, Teatr Fuzja, Teatr Ekspozycja, Teatr Rosa, Teatracje, Studio Teatralne BLUM, Studio Teatralne Próby,
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(o tych grupach nieco pó)niej), na teatralnej mapie miasta Poznania, „wyrastaj ” co rusz nowe zjawiska, chocia%by znany ju% dobrze pozna!skiej publiczno#ci Teatr Ba- Ku, Teatr Palmera Eldritcha, Teatrzyk Kukie#kowy Kuby
Kaprala, twórczo#$ takich osób jak: Marta Marchow, Eva Rufo, Julia Szmyt,
czy te% kolektyw performatywny Janicka-Elsner. Nie sposób dokona$ opisu
tych wszystkich zespo&ów, dlatego te% w skrócie przedstawi" grupy, z których najm&odsza obchodzi& w tym roku jedenasty jubileusz7. Tak jak zapowiada&am w poni%szym opisie skupi" si" raczej na dzia&alno#ci „oko&o teatralnej” zespo&ów, która stanowi istotny ingredient w %yciu kulturalnym
miasta Poznania.

TEATR ÓSMEGO DNIA
Na dorobek i histori" Teatru Ósmego dnia sk&ada si" praca i do#wiadczenie dwóch pokole! twórców. Teatr za&o%ony w 1964 roku przez Tomasza
Szyma!skiego egzystuje i aktywnie tworzy po dzi# dzie! pod wodz Ewy
Wójcik. W zgodnej opinii krytyków, teatrologów i artystów zespó& postrzegany jest jako najwa%niejsze zjawisko wspó&czesnej kultury polskiej. Grupa
ma na swoim koncie szereg spektakli, widowisk plenerowych, akcji specjalnych. Oprócz dzia&alno#ci stricte teatralnej, TÓD sta& si" wa%nym o#rodkiem
kulturotwórczym w Poznaniu. W siedzibie teatru regularnie odbywaj si"
wyk&ady, prelekcje, spotkania, festiwale, przegl dy teatrów z Polski i #wiata, co niew tpliwie podnosi kapita& kulturowy naszego miasta. Teatr Ósmego
Dnia jest laureatem licznych presti%owych nagród otrzymanych za twórcz
dzia&alno#$ jak i za popularyzacj" polskiej kultury teatralnej w kraju i na
#wiecie8.
TEATR BIURO PODRÓ!Y
Teatr Biuro Podró"y narodzi& si" dwadzie#cia lat temu. Z mi&o#ci, z fascynacji do sztuki jak jest teatr. Na prze&omie lat 1988/1989 powsta& kolejny
________________

Teatr Atofri, Studio Teatralne Bagati, Grupa Artystyczna bez VAT, Fraktale, Centrala Rybna, Teatr
Automatom, reszta zespo&ów zosta&a wymieniona w tek#cie, )ród&o(archiwum autorki).
7 Precyzuj c jedenasty jubileusz obchodzi& Teatr Usta- Usta, który rozpad& si" na dwie
frakcje Teatr Usta-Usta Republika, oraz Teatr 2XU.
8 T.Ó.D jako jedyny w#ród innych zespo&ów pozna!skiej alternatywy teatralnej, doczeka&
si" licznych omówie! i dysertacji naukowych. Zob. min.: Z. Gluza, Ósmy dzie , Kr g, Warszawa 1982, A. Jaw&owska, Wi%cej ni" teatr, PIW, Warszawa 1988, E. Morawiec, Powidoki teatru,
Wydawnictwo Literackie, Kraków 1991, E. Morawiec, Seans pami%ci, Baran i Suczy!ski, Kraków 1996, J. Tyszka, Teatr Ósmego Dnia – pierwsze dziesi%ciolecie (1964–1973), Kontekst, Pozna!
2005, Teatr Ósmego Dnia, (red.) P. Skorupska, Karta, Warszawa 2009.
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twór na obszarze „pozna!skiego zag&"bia teatru alternatywnego”, aby na
sta&e w nim pozosta$. Liderem za&ogi od samego pocz tku by& Pawe& Szkotak9. Wtedy ma&o znany student psychologii, dzi# dyrektor Teatru Polskiego
w Poznaniu, laureat Paszportu Polityki, ale przede wszystkim ojciec duchowy Biurka jak cz"sto pieszczotliwie i w skrócie nazywa si" zespó&. Sama
nazwa okaza&a si" wielce prorocza, poniewa% teatr zagra& w ponad pi"$dziesi"ciu pa!stwach, na sze#ciu kontynentach. „Od pocz tku grupa pracowa&a metod kreacji zbiorowej, od pocz tku te% tworzy&a spektakle autorskie inspirowane wielk #wiatow , s&owia!sk literatur , ale na wskro#
osobiste”.10Teatr Biuro Podró"y przez dwadzie#cia lat swojej dzia&alno#ci
„wyspecjalizowa& si"” w tworzeniu spektakularnych widowisk teatralnych.
Poza kilkoma wyj tkami jak Pijcie ocet Panowie oraz Za&mienie, konsekwentnie tworzy swe projekty w przestrzeni otwartej. Podobnie jak TÓD zespó&
rozszerzy& swoj dzia&alno#$ o aktywno#$ animacyjno- kulturow organizuj c liczne warsztaty teatralne, akcje prospo&eczne i teatralny przegl d Festiwal Teatralny Maski – jak brzmi pe&ny tytu& inicjatywy stworzonej przez
cz&onków Teatru Biuro Podró"y, dzia&aj cej od 1996 roku. Maski obok Malty
stanowi g&ówny i najwa%niejszy punkt na mapie pozna!skich dzia&a! teatralnych. Od dwunastu lat ka%dej jesieni towarzyszy teatralne #wi"to. Na
festiwalu oprócz zespo&ów #rodowiska pozna!skiego i uznanych grup
z ca&ej Polski, wyst"puj zagraniczne teatry alternatywne. Zespó& na swoim
koncie posiada równie% interesuj ce projekty min. Teatr bez barier (koncept
zak&ada& pokaz spektakli w miejscach podwy%szonego ryzyka11),projekt
Za$wiat (prezentacja spektaklu Carmen Funebre w wi"zieniach we wschodniej Polsce), Czarnobyl (projekt stworzony z okazji dwudziestolecia wybuchu elektrowni). Teatr Biuro Podró"y sta& si" wa%n organizacja animuj c
pozna!skie %ycie teatralne. Cho$ zespó& nie ma szcz"#cia do polskiej krytyki
i widowni, uznawany jest na ca&ym #wiecie za niezwykle ciekawe zjawisko
teatralne, czego wyrazem s liczne presti%owe nagrody.
TEATR PORYWACZE CIA
Teatr Porywacze Cia# zosta& utworzony w 1992 roku we Wroc&awiu.
G&ówny trzon zespo&u tworzy&a para ówczesnych studentów PWST (Katarzyna Paw&owska i Maciej Adamczyk). Zespó& zacz & zatem tworzy$
________________
9 Obok Paw&a Szkotka teatr zak&adali: Zbys&aw Kaczmarek, Andrzej Rzepecki (zgin &
w tragicznym wypadku samochodowym w drodze na festiwal Fringe w Edynburgu), Kuba
Kilimaszewski, Gra%yna Nawrocka-Skibi!ska.
10 I. Skórzy!ska, Teatry pozna skich studentów (1953–1989), Wydawnictwo Pozna!skie, Pozna! 2002, s. 168.
11 W ramach tego projektu T.B.P zagra& w Bejrucie, Palestynie, na Kubie.
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w wolnej Polsce, kraju przechodz cym transformacje polityczno-ekonomiczno-kulturow , co mia&o ogromny wp&yw na estetyk", tematyk" oraz
manifest artystyczno- ideologiczny zespo&u. Ten niezmieniony duet12 przez
ponad siedemna#cie lat teatralnej dzia&alno#ci, stworzy& dwadzie#cia autorskich projektów teatralnych oraz kilka akcji specjalnych: Psy (1993), I Love
You (1993), 'winie (1995), Autofobia (1996), Minimal (19970, Technologia
Sukcesu (1998), Vol. 7 (2000), Sztuczne Oddychanie (2000), The Best Off, Piosenki Najlepsze (2001), Test (2002), Rekord (2003), Parada 'miesznych Twarzy
(2003), Wszystkie grzechy s! $miertelne (2004),Tajemnica wg. Gombrowicza
(2004), Very (2006), Ra Re (2006), Oun (2007), Cyklisci (2008), Corretomundo
(2008), More Heart Core! (2009). Teatr Porywacze Cia# pracuje metod kreacji
zbiorowej oraz tzw. ,pisania na scenie,. Wszystkie przedsi"wzi"cia teatralne
zespo&u s wynikiem bacznej obserwacji wspó&czesnego #wiata. ,W swoich
autorskich spektaklach twórcy mierz si" z mitami pop kultury, kpi z nich,
przedrze)niaj je, a jednocze#nie pokazuj jak dalece s przez nie ukszta&towani. Z du% swobod poruszaj si" we wspó&czesnej przestrzeni kulturowej, cytuj , komentuj , przetwarzaj obrazy i w tki zaczerpni"te z innych
dziedzin sztuki (…). Zespó& tworzy w&asny j"zyk teatralny, w&asny styl
w oparciu o estetyk" postmodernistyczn . Arty#ci #wiadomie pos&uguj si"
w swoich spektaklach strategi parodii i pastiszu, wykorzystuj znaki
i symbole kultury wspó&czesnej, zestawiaj teksty literackie z wulgaryzmami, arcydzie&a z kiczem, cytaty kultury literackiej z cytatami kultury
popularnej’13. Nie tylko estetyka zespo&y, ale i manifest ideologiczny wpisuj si" w obszar kultury popularnej. G&ównym punktem odniesienia i )ród&em spektakli Teatru Porywacze Cia# s formy kultury popularnej takie jak:
komiks, seriale, muzyka pop, kolorowa prasa, kreskówki, reklama, filmy
science fiction (sama nazwa zespo&u pochodzi od nakr"conego w 1956 roku
filmu Dona Siegela Inwazja porywaczy cia#). Przedsi"wzi"cia Porywaczy to
kompilacja ró%norodnych form i konwencji teatralnych takich jak happening, performance, komedia dell`arte, kabaret, wodewil z innymi dziedzinami artystycznej aktywno#ci jak na przyk&ad kino (estetyka filmu niemego), czy wyst"p muzyczny (koncert). Scenografia i estetyka barwnych,
mocnych spektakli zespo&u to za zwyczaj zbiór typowych produktów kultury popularnej (dobra konsumpcyjne, gad%ety dost"pne w sklepach Ikea czy
Castorama). Autorskie scenariusze zespo&u stanowi swoist kombinacj"
j"zyka potocznego, sloganów reklamowych, snobistycznych anglicyzmów,
wulgaryzmów, cytatów zaczerpni"tych z literatury i filmu. Prawie wszyst________________
12 Teatr Porywacze Cia# podczas swojej d&ugoletniej dzia&alno#ci wspó&pracowa& z wieloma
twórcami min. z, El Janick ,Arturem Grabowskim, Agnieszk Ko&ody!sk , Marcinem Liberem.
13www.teatrporywaczecia&.pl
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kie przedsi"wzi"cia Teatru Porywaczy Cia# rysuj obraz jednostki zagubionej
we wspó&czesnym #wiecie. Spektakle Porywaczy to g&os pokolenia polskich
trzydziestolatków egzystuj cych we wspó&czesnym #wiecie”14.
Teatr Porywacze Cia#, cho$ specjalizuje si" w spektaklach granych
w przestrzeni zamkni"tej, rozszerzy& swoj twórczo#$ o dzia&ania performatywne w przestrzeni miejskiej15.

TEATR STREFA CISZY
Teatr Strefa Ciszy powsta& w 1991 roku. Liderem grupy od ponad pi"tnastu lat jest Adam Ziajski. „Kr"gos&upem tego teatru s dwa elementy: ludzie
ze swoj niez&omno#ci i wiar budowan na przyja)niach (…)”16. Zespó&
ma na swoim koncie ponad trzydzie#ci projektów, happeningów, spektakli
ulicznych, akcji teatralnych, widowisk plenerowych, produkcji specjalnych.
Grupa zrealizowa&a szereg konceptów teatralizuj cych obszar publiczny,
st d te% cz"sto okre#lana jest mianem teatr miejski. Zespó& zacie#nia zwi zki
teatru z miastem. Charakterystyczn cech tej dziwnej teatralnej hybrydy s
akcje wspólnotowe, tworzone w przestrzeni miejskiej i z tej%e przestrzeni
czerpi ce inspiracje. Kolejne projekty udowodni&y niezwyk& wra%liwo#$
i umiej"tno#$ obserwacji miasta i jego mieszka!ców. Przestrze! miejska
w projektach Teatru Strefa Ciszy ma znaczenie nadrz"dne. W wielu realizacjach: Wodewil Miejski, Kuranty czy 36,6 by&a podstawowym elementem
konstruuj cym ca&y twórczy koncept.
„Teatr Strefa Ciszy wypracowa& indywidualny i rozpoznawalny j"zyk
dzia&a! teatralnych skupiaj cy si" przede wszystkim na interaktywnych
relacjach widz – aktor oraz na teatralizacji przestrzeni miejskiej i %ycia spo&ecznego w atmosferze ludycznego #wi"ta. Pierwsze interwencje uliczne
Strefy Ciszy realizowane by&y na fali entuzjazmu lat 90-tych, kiedy teatr
plenerowy prze%ywa& swój rozkwit, a polscy widzowie na nowo odkrywali
zalety zgromadze! publicznych i pokojowego w nich uczestnictwa. Jednak
przez ostatnie 20 lat rzeczywisto#$ miejska diametralnie zmieni&a swoje
oblicze, stawiaj c teatr wobec konieczno#ci zredefiniowania dotychczasowych form dzia&ania w przestrzeni publicznej”17.
________________

M. Grenda, W rytmie pop- porwania- Teatr Porywacze Cia#, w: (red). J. Drozdowicz,
M. Bernasiewicz, Kultura popularna w spo#ecze stwie wspó#czesnym. Teoria i rzeczywisto$&, Impuls, Kraków 2010, s. 30-31.
15 Do tych projektów granych w przestrzeni miejskiej nale%a&y min. Cykli$ci, Parada
$miesznych twarzy.
16 J. Tyszka (red), 'wiat na opak. 10 lat Teatru Strefa Ciszy, Kontekst, Pozna! 2003, s. 73.
17 http://www.strefaciszy.pl/
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Temat miasta, inspiracja i dialog z przestrzeni publiczn to g&ówny obszar teatralnych poszukiwa! Teatru Strefa Ciszy czego najlepszym przyk&adem s ostatnie realizacje: happening Last Minute (premiera kwiecie! 2009)
oraz akcja miejska Domino (premiera czerwiec 2009, zaprezentowana
umy#lnie w dniu imienin patronów miasta Poznania Piotra i Paw&a). G&ównym za&o%eniem Strefy jest umieszczenie dzia&a! teatralnych w tkance miejskiej. Cho$ teatr na moment „uciek&’ z ulicy chocia%by w spektaklach takich
jak (36,6, Kwatera) czyni przestrze! miejsk g&ównym bohaterem swoich
dzia&a!, które s tak liczne, i% trudne w skrócie do omówienia. Obecnie
ci"%ko wyobrazi$ sobie %ycie teatralne w Poznaniu bez Teatru Strefa Ciszy,
który uczyni& z stolicy Wielkopolski scen" dla realizacji swoich licznych
dzia&a!, które „rozmontowa&y” porz dek i stagnacj" pozna!skiej ulicy.
Dzia&ania tej grupy to pryzmat, okulary przez które patrzymy na dobrze
znane nam miejsca, ulice, domy, place znajduj c w tych przestrzeniach zaskakuj ce sensy, magiczne krainy (na przyk&ad w projekcie Wodewil Miejski,
Obraz mojego miasta, S!siedzie 2000 czy Kurantach). Z czystym sumieniem
mo%na powiedzie$, i% Adam Ziajski oraz „wspólnicy” podbili serca pozna!skiej publiczno#ci. I cho$ niektórzy zarzucaj Strefie krzykliwo#$,
zgryw", nisk jarmarczn rozrywk" i plebejski dowcip, nie mo%na pomin $
faktu, i% grupa ta jawi si" jako jedno z najciekawszych teatralnych zjawisk
teatralnych w Polsce.
Na kanwie dzia&a! zespo&u, w roku 2005 wy&oni&a si" interesuj ca inicjatywa nazwana Barakiem Kultury. Jej za&o%ycielem i liderem jest aktor T.S.C,
Przemys&aw Prasnowski18, który z wielkim zaanga%owaniem i powodzeniem prowadzi ten edukacyjno- artystyczny projekt, w którego dzia&ania
wpisuj si": wyk&ady, prelekcje, spektakle, wieczorki poetyckie, koncerty,
cykliczne, tematyczne imprezy i spotkania.

TEATR USTA-USTA REPUBLIKA
Wojtek Wi!ski (by&y aktor i wspó&twórca Teatru Snów i Teatru Biuro Podró"y) prawie dziesi"$ lat temu, wraz z Marcinem Liberem rozpocz"li sw
teatraln przygod" od premiery spektaklu Autofobia. Od roku 2002 za&o%yciele rozpocz"li odr"bn dzia&alno#$. Wojtek Wi!ski lider pozna!skiego
Teatru Usta- Usta Republika, przygotowa& od tego czasu siedem spektakli
oraz kilka akcji specjalnych. Cech charakterystyczn tej niezwykle ciekawej grupy jest ci g&y eksperyment z przestrzeni . Wpisywanie teatralnego
dzia&ania w topografi" miasta sta&o si" „mark ” tej m&odej grupy. „’Wra%li________________
18 Przemys&aw Prasnowski, znalaz& si" w#ród sze#ciu najlepszych animatorów spo&ecznych dzia&aj cych w Polsce, nagrodzonych w presti%owym konkursie im. Heleny Radli!skiej.
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wo#$ miejsca’ to jeden ze znaków rozpoznawczych, a zarazem najwi"kszych
atutów pozna!skiej grupy. Brak sta&ej siedziby sta& si" bowiem impulsem do
oswajania na potrzeby teatru niecodziennych obszarów miejskich. Zawilgocone przestrzenie Centrum Sztuki Wspó&czesnej ‘Inner Spaces’, zakurzony
strych Pozna!skiego Towarzystwa Przyjació& Nauk, monumentalna bry&a
zamku cesarskiego w Poznaniu, podziemny parking, nocny labirynt miejskich ulic, czy przestrze! wirtualna to miejsca premierowych prezentacji
Republiki Usta- Usta. Ich specyfika pos&u%y&a za klucz do konstrukcji
przedstawie!. Odej#cie od klasycznie rozumianego pomieszczenia teatralnego sprowokowa&o wielopoziomowa gr" z przestrzeni , w której poszczególne
jej fragmenty zacz"&y funkcjonowa$ nie tylko jako elementy scenografii ,ale
tak%e jako osoby dramatu” 19. Wszystkie przedsi"wzi"cia Teatru Usta-Usta
Republika podejmuj trud eksperymentu z przestrzeni , wydobywaj c
z kolejnych miejsc miasta Poznania niespodziewane sensy teatralnych sytuacji, w których dzia&ania aktorskie p&ynnie i bez zgrzytu wtapiaj si"
w miejska egzystencj". Ten zwi zek z przestrzeni jest tak silny, i% w przewa%aj cej cz"#ci pracoch&onne i spektakularne dzia&ania teatralne mog
rozgrywa$ si" tylko na obszarze miasta Poznania (co stanowi niezwyk&e
po#wi"cenie grupy ze wzgl"du na brak mo%liwo#ci promowania zespo&u).
Teatr Usta – Usta Republika podobnie jak Strefa Ciszy to zespo&y, które z detektywistyczn dociekliwo#ci i nieprzeci"tn fantazj anektuj zaskakuj ce
i nietypowe przestrzenie miejskiego organizmu. By pos&u%y$ si" namacalnym przyk&adem postaram si" wymieni$ niektóre z nich: Zamek Cesarski,
Empik, parking na pl. Wolno#ci, galeria Inner Spaces, Cytadela, Stara Rze)nia, '"gi D"bi!skie, Stary Browar, Stara Drukarnia, ko#cio&y, parki, place,
restauracje Mc Donald`s, koryto Warty, pozna!skie kluby, pozna!skie mosty, przestrze! wirtualna- Internet, fale radiowe, sie$ telefoniczna.

TEATR 2XU/ USTA-USTA
Marcin Liber i Teatr 2XU to obecnie jedna z najciekawszych grup teatralnych dzia&aj cych na pograniczu video instalacji, muzyki, teatru, ta!ca.
Lider zespo&u cho$ przeniós& si" do Warszawy (gdzie zosta& ju% zauwa%ony
i doceniony, czego owocem jest wspó&praca z najwi"kszymi gwiazdami
wspó&czesnego teatru) nadal mocno zwi zany jest z Poznaniem, mi"dzy
innymi poprzez wspó&prac" z wieloma pozna!skimi artystami jak: Tomasz
Jarosz, Ewa 'ow%y&, Polski Teatr Ta ca, Grupa Mixer.
________________
19

http://www.ustausta.pl/
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W tej cz"#ci artyku&u wróc" do pyta! i problemów zaakcentowanych na
pocz tku. Postaram si" w skrócie zastanowi$ nad kilkoma kwestiami zwi zanymi z funkcjonowaniem teatru alternatywnego w Poznaniu. Tak jak ju%
wspomnia&am wniosek jest do#$ smutny. Pomimo ogromnego potencja&u
(nie tylko artystycznego ale i spo&ecznego) jaki owe grupy posiadaj , pozna!skie „zag&"bie” teatrów alternatywnych nadal spychane jest na margines kulturalnego %ycia miasta Poznania. Po pierwsze wi"kszo#$ z nich nie
posiada sta&ej siedziby i odpowiedniego zaplecza techniczno- administracyjnego20. Przewaga grup zmaga si" z problemami finansowymi oraz brakiem miejsc i przestrzeni do pracy i grania. Zespo&y przekszta&caj si"
w fundacje i spó&ki, aby móc liczy$ na dofinansowanie ze strony w&adz miasta Poznania, jak i prywatnych sponsorów. Pozyskiwane #rodki s jednak
niewystarczaj ce. Sytuacje ratuje poniek d mnogo#$ wyjazdów i zaprosze!
na mi"dzynarodowe festiwale i teatralne imprezy21, z których jednak uzyskane profity s kropl w morzu. Arty#ci sami borykaj si" z wieloma problemami, na rozwi zanie których marnuj czas i energi". Okazji do grania
w Poznaniu jest równie% coraz mniej, czego najlepsz egzemplifikacj jest
zesz&oroczna (2010) edycja Malty22, która w zmienionej formule nie zaprezentowa&a ani jednej pozna!skiej premiery. Konkluduj c, sytuacja i mo%liwo#ci rozwoju pozna!skich grup teatru alternatywnego s mizerne. Profity
jakie móg&by czerpa$ Pozna! ogromne.
Po pierwsze pozna!ski teatr alternatywny w zgodnej opinii krytyków,
teatrologów i ludzi tworz cych teatr jest fenomenem na skale ogólnopolsk .
Mamy zatem gotow , wypracowan mark", która idealnie mog&aby przys&u%y$ si" wypromowaniu miasta Poznania w kontek#cie stara! o tytu& Europejskiej Stolicy Kultury 2016.
Zapewnienie warunków umo%liwiaj cych regularne prezentacje o%ywi&oby tak zwan turystyk" teatraln . Pozna! nareszcie móg&by konkurowa$
ze swoimi najwi"kszymi rywalami. Teatr alternatywny w przeciwie!stwie
do teatru dramatyczno-repertuarowego, obywa si" bez olbrzymiej machiny
administracyjno-instytucjonalnej. Grupy poprzez wieloletni praktyk" i bogate do#wiadczenie wypracowa&y w&asn formu&" ekonomii artystycznej, która
nie wymaga tak sporego dofinansowania jak teatr instytucjonalny.
________________
20 Wyj tek stanowi Teatr Ósmego Dnia. Siedzib T. Ó. D jest budynek Arkadia, do którego
zespó& wprowadzi& si" w 1992 roku.
21 Spora cz"#$ przedsi"wzi"$ jest niemo%liwa do przeniesienia w inn przestrze!, ni%
miejsca znalezione w Poznaniu, co stanowi przeszkod" do dalszych prezentacji.
22 Uwa%a si", i% to w&a#nie dzi"ki festiwalowi teatralnemu Malta narodzi& si" silny teatr alternatywny, skupiony wokó& T.Ó.D. Wiele spo#ród pozna!skich grup zaczyna&o sw karier"
artystyczn , premierami pokazanymi na Malcie, np. T.S.C zdobywaj c w 1996 roku nagrod"
Offeusza. Do momentu dwudziestej edycji maltafestival (tak brzmi nowa nazwa), teatry alternatywne z Poznania stanowi&y sta&y i oczekiwany przez spor publiczno#$, punkt imprezy.
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Przeznaczenie dotacji i sta&ych subwencji na dzia&alno#$ „oko&o teatraln ” o%ywi&oby %ycie kulturalne w Poznaniu. Wi"kszo#$ grup z tak bogatym
do#wiadczeniem edukacyjno- animatoryjnym z powodzeniem mog&aby
prowadzi$ warsztaty teatralne dla ró%nych grup wiekowych, spotkania
integracyjne z osobami uzale%nionymi, niepe&nosprawnymi23. Teatr bowiem bardziej ni% jakakolwiek inna artystyczna aktywno#$ predestynuje do
%ywego dialogu z drugim cz&owiekiem, w którym spo&eczna i psychologiczna rola teatru jest nieoceniona.
Wreszcie ten specyficzny twór ca&ym sercem wrós& w przestrze! miasta
Poznania, która sta&a si" inspiracj dla wielu artystycznych przedsi"wzi"$.
Grupy te w swoich dzia&aniach teatralno- performatywnych traktuj przestrze! miejsk jako podstawowy budulec, komponent ca&ego konceptu artystycznego, maj cy wp&yw na wszystkie jego p&aszczyzny (struktur", merytoryk", form"). Zespo&y wpisuj projekty w obszar miasta, korzystaj c
z jego mo%liwo#ci, inspiracji (traktuj c przestrze! miejsk nie tylko jako
estetycznie ciekaw , zastan , naturaln scenografi", ale miejsce o konkretnym baga%u znaczeniowym, historycznym, energetycznym) lub krytycznie
z ni dialoguj . Aglomeracja, city, polis to nie tylko przestrze!, ale i ludzie,
tematy, kwestie zwi zane z miastem, które staj si" cz"sto intencj akcji
teatralnych. Owocn ilustracj tego typu dzia&a!, jest projekt Miasto. Owa
artystyczno- spo&eczna propozycja zainicjowana zosta&a w 2003 roku, na
terenie zabytkowej Starej Rze)ni, która znalaz&a si" we w&adaniu pi"ciu
pozna!skich grup teatralnych, anektuj cych t" nieteatraln przestrze!, za
pomoc heterogenicznych tematów i estetyk. Kolejna edycja, nazwana Drugie Miasto poszerzy&a si" o nowe obszary artystycznej aktywno#ci, tworz c
wieloelementowe widowisko, którego g&ównym bohaterem sta&a si" urocza
dzielnica Poznania, *ródka. Arty#ci wyeksponowali w tym przedsi"wzi"ciu
nie tylko ciekaw przestrze!, ale lokaln spo&eczno#$.
Jako wieloletni obserwator, kibic i przyjaciel pozna!skich alternatywnych
zespo&ów teatralnych musz" stwierdzi$, i% fenomen jaki pokrótce stara&am si"
przedstawi$, jest niedoko!ca doceniany przez pozna!skich decydentów.
Oczywi#cie teatry s wykorzystywane przez w&adze miasta Poznania do uteatralizowania licznych obchodów, rocznic i wydarze! (Ods#anianie mostuTeatr Strefa Ciszy, Rekonstrukcja Zdarze Teatr – 2XU, Miasto za murem – Teatr
Usta-Usta Republika) natomiast zespo&y przez ca&y czas borykaj si" z mnogimi podstawowymi problemami (absencja funduszy, siedzib, #ladowa
promocja). Oczywi#cie od czasu do czasu pojawiaj si" bardzo ciekawe zdarzenia typu projekt Miasto, czy nowopowsta&y Festiwal Made in Pozna , ale
________________
23 Znakomite warsztaty teatralne prowadzi&a wi"kszo#$ zespo&ów: Teatr Ósmego Dnia, Teatr Biuro Podró"y, Teatr Porywacze Cia#, Teatr Strefa Ciszy.
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s to wydarzenia tak rzadkie i jednorazowe, i% prawie niezauwa%alne. Niew tpliwie Pozna! nadal stanowi centrum teatru alternatywnego w Polsce,
jest to jednak bardziej wynik determinacji, pasji oraz ogromnej pracy i niezachwianego entuzjazmu jego twórców.
Teatr alternatywny to bardzo bogate i barwne zjawisko, które powinno
by$ traktowane z wi"ksza atencj , bo jak wida$ na przyk&adzie Poznania,
ratuje polski teatr przed sztamp konwencji i nud , szukaj c nowych form
wyrazu i wymiany emocji z odbiorcami. Oczywi#cie nie mo%e i nie chce
zaj $ miejsca, roli i znaczenia teatru instytucjonalnego, natomiast musi broni$ si" przed gro)b zmarginalizowania.
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