“Kwartet dla czterech aktorów”
wystawiony przez TEATR NASZ
z Chicago

Małgorzata Oman (Chicago)
W piątek 26 marca 2021 r. na deskach sceny Leela Art Center w Des Plaines,
jednym z przedmieść Chicago, w ramach obchodów Międzynarodowego Dnia
Teatru, obejrzałam “Kwartet dla czterech aktorów” w reżyserii Andrzeja
Krukowskiego, wystawiony przez Teatr Nasz. Przy, w sumie, niewielkiej
publiczności odbył się spektakl, który pozostanie na długo w mojej
pamięci. Spektakl, który zaskoczył pomysłowością realizacji, dopracowaniem

szczegółów, a przede wszystkim kunsztem gry aktorskiej.
Dramat Bogusława Schaeffera nie jest łatwy w odbiorze dla widza, który
przychodzi z nastawieniem, że zobaczy sztukę teatralną opartą na konwencji
teatru tradycyjnego. Bo też i sam autor nie jest typowym dramatopisarzem.
Bogusław Schaeffer był przede wszystkim niezwykle płodnym kompozytorem
utworów muzycznych, których stworzył w sumie 550 w 23 różnych gatunkach, od
muzyki fortepianowej poczynając, poprzez utwory dla orkiestry, utwory jazzowe, a
na muzyce elektronicznej kończąc. Schaeffer był awangardystą i
experymentatorem w muzyce. Był też docenionym i uznanym dramaturgiem, co
jest bardzo rzadko spotykanym fenomenem. Przejście od muzyki do teatru
następowało stopniowo acz konsekwentnie. Dziś tego wielostronnie
utalentowanego muzyka i dramaturga stawia się w tym samym rzędzie co
Gombrowicza czy Mrożka.
Sam autor, według własnych słów, cenił sobie w utworach dla aktorów możliwość
przemówienia do publiczności językiem sztuki, ale o wiele bardziej zrozumiałym
niż muzyka, a ponadto zmuszającym do myślenia, czego muzyka nie zawsze
potrafi dokonać. To zmuszanie do myślenia w sztukach Bogusława Schaeffera nie
odbywa się za pomocą tekstu o podniosłej treści, wręcz przeciwnie poprzez
humor, mieszankę codzienności i lekkość przekazu odwołującą się do inteligencji
widza.
Jak zatem podejść do odbioru “Kwartetu dla czterech aktorów”?
Głównym tematem sztuki, jak pisze w swej książce na temat Bogusława
Schaeffera, Bogusław Schaeffer and His Music, Jadwiga Hodor:
jest niemożność pogodzenia sztuki z życiem; życie i związane z nim
mechaniczne myślenie przekreśla sensowny kontakt ze sztuką, umożliwia tylko
zainteresowanie namiastkowe, takie, jakie wywołuje krótka notatka w prasie.
Obok tego zdania chciałabym jednak postawić wypowiedź krytyka Jana
Koniecpolskiego, który stwierdził przed krakowską premierą sztuki w 1982 roku:
Najdalej idący sens „Kwartetu…” bierze się ze ścisłej więzi aktorów z
publicznością. W danym miejscu i czasie.

Innymi słowy, to przekaz aktorski, otaczająca rzeczywistość polityczna i społeczna
oraz świadomość widowni, która tę sztukę ogląda, wpłyną na końcowy efekt tego
utworu. Nie mogłabym się bardziej z autorem tej wypowiedzi zgodzić.

Czwórkę postaci, które obserwujemy na scenie, (świetnie pomyślane
indywidualności odzwierciedlające dzisiejszą rzeczywistość społeczną –
transwestyta czy androgyniczny typ kobiety), jednoczą wspólne działania. Z
drugiej zaś strony, dzieli ich morze indywidualnych skłonności, percepcja świata i
wygłaszane sądy. Widzimy bardzo wyraźnie brak możności porozumienia oraz
ciągłe mieszanie się wypowiedzi na tematy abstrakcyjne, wręcz górnolotne z
urywkami zdań o banalnej treści na temat codziennych zdarzeń.
Co tu dużo mówić, widzimy siebie i naszą rzeczywistość fragmentaryczną i
pourywaną, którą tworzy nasze stałe zabieganie. Bo choć odczuwamy brak
sacrum w naszym życiu i ciągnie nas aby podnieść głowę i sięgnąć wyżej po
wartości ponadczasowe, te, które nas uskrzydlają, profanum ciągle wchodzi nam
w drogę, ściągając w dół i zmuszając do myślenia o prozaicznych, codziennych
zajęciach.
Znawcy twórczości dramatycznej Schaeffera zgodnie twierdzą, że autor pisał dla
aktorów, dając im możliwości improwizacji i pole do popisu. Aktorzy Teatru Nasz
wykorzystali maksymalnie tę możliwość. Każda z kreacji, poczynając od reżysera
spektaklu i aktora, Andrzeja Krukowskiego, przez Sarę Krukowską, Liliannę

Totten i Bartosza Kaszę, a na wiolonczelistce – Liliannie Zofii Waśko kończąc,
świeci swoim własnym blaskiem. Każda z postaci ma swoje pięć minut, gdzie cała
uwaga skupia się na niej. I nie ma tu słabego punktu. Wszystkie rolę są dokładnie
dopracowane i po mistrzowsku odegrane.
Uczestniczymy w spektaklu nie do końca pewni co się tu dzieje i co przyniesie
następna scena. Nie możemy jednak oderwać oczu od akcji, która toczy się na
scenie. Dokładnie tak, jak stojąc przed abstrakcyjnym dziełem sztuki, nie mamy
sprecyzowanej odpowiedzi na pytanie co nas w nim pociąga, wiemy jednak, że
nam się podoba i chcemy na niego patrzeć.
W „Kwartecie dla czterech aktorów” znajdziemy wiele okazji do śmiechu,
będziemy jednak również zmuszeni do myślenia i wytężenia uwagi, aby uchwycić
znaczenie i sens tego inteligentnego humoru. Bowiem, według samego autora:
Z uprawiania sztuki muszą wyrastać myśli.
Wyszłam po spektaklu w marcową chłodną noc rozpromieniona, napompowana
energią i optymizmem. Przypomniały mi się uczucia, z którymi przed laty
opuszczałam Teatr Stary czy Teatr Stu w Krakowie, przemieniona, pod
wrażeniem, oczyszczona. Czy to możliwe, że tu w Chicago przyjdzie mi jeszcze
przeżywać takie same momenty po spektaklach w polskim wykonaniu?

Teatr Nasz odkryłam niedawno. Mieliście Państwo możliwość przeczytania o nim
na stronach magazynu „Culture Avenue”, przy okazji premiery, spektaklu “Zemsta
– czyli dyskretny urok rodziny”, uwspółcześnionej wersji komedii Aleksandra
Fredry. Dla przypomnienia jednak dodam, że teatr ten zaczął funkcjonować 10 lat
temu, jako grupa amatorska. W 2017 roku, pieczę nad nim przejął Andrzej
Krukowski, absolwent Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, Teatralnej i
Telewizyjnej im. Leona Schillera w Łodzi. Pod kierunkiem Krukowskiego, Teatr
Nasz wystawił „Bal w Operze” Juliana Tuwima, „Operettę Kicz Gombrowicz”
według scenariusza reżysera, spektakl „Muzy Chopina” przygotowany na III
Festiwal Chopin in the City organizowany przez Grażynę Auguścik oraz
wspomnianą już wyżej “Zemstę – czyli dyskretny urok rodziny” tym razem w
reżyserii Ryszarda Gajewskiego-Gębki. Plany Teatru Nasz sięgają wysoko. Myślą
o wystawieniu Schulza, Herberta...

Ten ambitny repertuar musi rozbudzić ciekawość miłośników teatru. Wiem, że od
razu rozpalił moją. Po obejrzeniu “Kwartetu dla czterech aktorów”, jestem pod
wrażeniem umiejętności aktorskich jakie reprezentują członkowie tej grupy oraz
pomysłowości i odwagi reżysera. Niecierpliwie czekam na więcej, mając ogromną
nadzieję, że chicagowska Polonia pozna się na talentach osób, które tworzą Teatr
Nasz, że doceni gratkę jaka nam się tu trafia i pomoże, poprzez swoją obecność na
spektaklach, rozwinąć skrzydła temu zespołowi.
Fotografie pochodzą ze sztuki Bogusława Schaeffera „Kwartet dla czterech
aktorów”, w reż. Andrzeja Krukowskiego, wystawionej przez Teatr Nasz z
Chicago, fot. Aldona Olchowska.

Zobacz też:
„Zemsta” na podstawie Aleksandra Fredry w Chicago

