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Smaki teatru. Klamra ma 20 lat! 

 

 

 Alternatywne Spotkania Teatralne Klamra mają już dwadzieścia lat. Czy ktokolwiek 

myślał w 1993 roku – nawet sami założyciele festiwalu: Jarosław Kobierski, wtedy student 

pierwszego roku filologii polskiej UMK i kierownik Od Nowy „Maurycy” Męczekalski – że 

Klamra tak pięknie się rozwinie i wejdzie do grona najważniejszych festiwali teatralnych w 

regionie. Ba, w Polsce. Aktorzy legendarnego Teatru Ósmego Dnia, składając życzenia i 

wręczając „Maurycemu” butelkę Absolutu (w teatrze alternatywnym myśli się wszak o 

Absolucie – intensywnie), podkreślali, że Klamra należy do niewielu miejsc w Polsce wciąż 

otwartych na teatr niezależny. Tylko kilka miast w Polsce ma takie festiwale: Kraków, 

Poznań, Lublin, Łódź. Budowanie miejsca, w którym dzieje się sztuka, zwłaszcza sztuka 

teatru, wymaga czasu i cierpliwości, a do tego, bagatela, przyjaźni z zespołami, które wracają 

w to miejsce regularnie. Na Klamrze zagrano dotąd, jeśli dobrze policzyłem, 162 spektakle, 

wystąpiły wszystkie liczące się grupy alternatywne z całej Polski, z wszystkich nurtów teatru 

offowego: od lalkowych i plastycznych, przez teatry ruchu i tańca, postmodernistyczne i 

performatywne, po alternatywę w sensie ścisłym. Były to zatem wszystkie smaki teatru – ze 

smakiem Absolutu włącznie. 

 Dwadzieścia lat temu wydawało się, że teatr alternatywny musi odejść do lamusa wraz 

ze swoim przeciwnikiem: systemem „realnego socjalizmu”. Okazało się jednak, że nowy 

system niesie ze sobą nowe wyzwania. I teatr poza instytucjami nadal jest potrzebny. 

Widzom. Teatr w opozycji do modelu beztroskiego bogacenia się, kupowania i 

konsumowania, w opozycji do fałszywie lukrowanego przekazu w mediach, do egoizmu, 

który każe patrzeć tylko na koniuszek własnego nosa, nie zostawiając miejsca na normalne 

międzyludzkie spotkanie i szczerą rozmowę, w opozycji do poglądu, że kultura to telewizyjny 

serial, filmik na youtubie i wizyta w „galerii”. Także jubileuszowa edycja Klamry dowiodła, 

że teatr alternatywny w Polsce ma się dobrze i mówi o sprawach istotnych.  

Zaczęło się od mocnego uderzenia. Dzień pierwszy to smak wina (toast za przyszłość 

festiwalu) i tortu (jest, co świętować), a w wymiarze teatralnym smak czarnego chleba. Teatr 

Ósmego Dnia pokazał spektakl Osadzeni. Młyńska 1, zaangażowaną społecznie opowieść o 

więźniach poznańskiego aresztu. Widownia usadowiona po dwóch stronach spacerniaka 

przyglądała się aktorom, którzy spokojnym głosem relacjonowali losy kilku przestępców. 
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Zwracał uwagę monotonny ton relacji, monotonne chodzenie w kółko „jak tygrysy w klatce”, 

monotonia życiorysu „ukradł, ukrywał się, został zamknięty, coś chciałby zmienić”, do tego 

nieskładne recytowanie wierszy Rilkego przez samych więźniów widocznych na dużym 

ekranie. Aktorzy Ósemek nie starali się wcielać w postać, niektórzy mówili w pierwszej 

osobie, inni z dystansem narratora („on urodził się, on wpadł w kłopoty”). Dzięki tym 

zabiegom reportażowa opowieść przemieniła się w medytację nad sensem istnienia 

człowieka, nad życiem po nic, nieprowadzącym donikąd, nad znaczeniem godności i 

wolności człowieka. Pragnienie wolności i sensu dotyczy nie tylko więźniów – oni może mają 

tylko silniejsze doświadczenie braku, mocniejszy smak życia pozbawionego punktu 

zaczepienia – duchowego centrum. 

 Równie istotne tematy poruszał w swojej inscenizacji Braci Karamazow 

Dostojewskiego Janusz Opryński z Teatru Provisorium. Opryński już dawno porzucił 

„normalny” teatr alternatywny, do tego spektaklu zatrudnił zawodowych aktorów. 

Scenografia w postaci prostopadłościanu ze skrzydłami-ekranami ustawionego na obrotowej 

scenie pozwala na wielokrotne zmiany miejsca akcji, na kontakt wzrokowy z aktorami 

niebiorącymi udziału w danej scenie, co wpływa na większą gęstość relacji między 

postaciami, większe napięcia w świecie, w którym nie ma Boga. Przy koniaczku (to jest 

smak!) stary Karamazow (świetny Adam Woronowicz) może toczyć pijacką dysputę z synami 

o (nie)istnieniu Boga. Niezależnie, czy ktoś wierzy w Boga czy nie, trzeba przyznać, że w tej 

mierze Dostojewski opisuje doskonale współczesny świat. Bo jeśli Boga nie ma (albo się nie 

wtrąca w ludzkie sprawy), to czy nie można swobodnie się łajdaczyć, imprezować, kraść czy 

wreszcie zabijać? Wierzący w Boga Alosza (Marek Żerański) wypada tu o wiele bladziej niż 

racjonalny ateista Iwan (Łukasz Lewandowski). Twórcy spektaklu subtelnie zaznaczyli 

jednak swoje metafizyczne stanowisko: we wciąż obecnej ikonie Chrystusa, w zwłokach 

starca Zosimy z zakrytą twarzą (tajemnica śmierci), nade wszystko zaś w Tischnerowskim 

przekonaniu, że Boga można ujrzeć w twarzy drugiego człowieka, która mówi „Nie zabijaj”. 

Bracia Karamazow to chyba najlepsze przedstawienie Provisorium, jakie widziałem. Mocne, 

niepokojące. 

 Niespodziewanie podobną drogę ku tradycyjnemu teatrowi wybrał Teatr Kana. Z 

gorszym jednak skutkiem. Przedstawienie Niewypowiedziane w reżyserii Jolanty Denejko to 

zaledwie poprawny melodramat na temat nieporozumień kilku małżeńskich par, zdrad i 

odejść. Ogląda się ten spektakl lekko, aktorstwo jest przyzwoite, dialogi wartkie, okraszane 

bluzgami, ale przesłanie spektaklu dość wątłe. Ot, landrynka na miłe, niedzielne popołudnie 
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w teatrze, bez głębszego wniknięcia w ludzkie problemy. Duży zawód, a wyglądało na to, że 

nagrodzona na Klamrze Lailonia otworzy nowy rozdział w historii Kany. 

W dziedzinie smaków gorzkich, ale trudnych do przełknięcia, wystąpiło Studium 

Teatralne z Warszawy, z opowieścią o Żydówce, która próbuje przeżyć w czasach holokaustu 

i uratować swojego męża z obozu. Niestety, Król kier znów na wylocie został zrealizowany w 

irytującej widza konwencji bezładnej bieganiny i nazbyt częstej zmiany ról, która nie 

pozwalała wczuć się w historię bohaterki i pojąć głębię jej przeżyć. O niebo ciekawsza była 

rozmowa z aktorką Gianną Benvenuto po spektaklu – o postaci Izoldy, która wciąż żyje, i 

barwnej, zdobionej podłodze używanej w spektaklu, której wzór został zaczerpnięty ze 

sklepienia drewnianej synagogi (w czasie wojny niemal wszystkie uległy unicestwieniu). 

Były na dwudziestej Klamrze także spektakle lżejszego kalibru. Laureat 

ubiegłorocznej nagrody publiczności Teatr Usta Usta Republika w przedstawieniu Ukryte dał 

odczuć widzom smak ciemności, zanurzając wszystkich w mroku i zmuszając do nastawiania 

uszu na bajki, wspomnienia, opowieści. Jak zwykle ambitne zadanie postawił sobie Sopocki 

Teatr Tańca (kiedyś Teatr Okazjonalny), pokazując spektakl inspirowany życiem i 

twórczością Salvadora Dali. Prawdziwy popis komiczny dał Maciej Adamczyk (Porywacze 

Ciał) w monodramie Zapis automatyczny. Z okazji jubileuszu Klamry aktor wydłużył występ 

o kilkadziesiąt minut, rozbudowując ku uciesze widowni partie improwizowane na temat 

swoich marzeń, fobii i problemów aktualnych, choćby statusu artysty we współczesnym 

świecie: kogoś, kto gotów jest sprzedać wszystko (krew, limfę, duszę) w zamian za aplauz i 

uznanie.  

Gdybym miał jednak wskazać mojego faworyta nurtu „lekkich” smaków teatralnych, 

to wybrałbym tegorocznego laureata nagrody widzów, czyli Teatr Dada von Bzdülöw ze 

spektaklem Caffe Latte. Nigdy nie przepadałem za Dada von Bzdülöw, ale tym razem 

gdańszczanie znaleźli odpowiednie proporcje między scenicznym żartem i tańcem. Wyszła 

prawdziwa cafe latte, nie „zupełnie nieokreślony”, „zadziwiający napój”, który – jak czytamy 

w autokomentarzu – „nie jest pobudzającą kawą ani też zdrowym mlekiem”, lecz udane 

połączenie mocnej espresso i przyjemnej słodyczy mleka. Espresso to w tym spektaklu 

znakomite popisy muzyków z SzaZy (Pawła Szamburskiego i Patryka Zakrockiego) oraz 

wszechobecny duch zabawy formą teatralną, romantycznej ironii, w myśl której artysta 

tworzy świat i jednym gestem unicestwia. Mleczna pianka to lekkość konwersacji Leszka 

Bzdyla z widzami oraz partie tańczone, kiedy tancerka (Katarzyna Chmielewska) uwodzi 

saksofonistę lub gdy Leszek Bzdyl przygniata całym ciałem muzyka, „wyciskając” z niego 

„ciężką” muzykę – niczym ostatnie tchnienie. Całość układa się w autotematyczną opowieść 
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o spotkaniu na żywo – w kawiarni czy w teatrze. I jak tu nie lubić Klamry, skoro podczas 

marcowego tygodnia z okładem można otrzymać w stosownych proporcjach zarówno 

elegancką Caffe Latte, jak i czarny chleb z czarną kawą? Na koniec był jeszcze bankiet w 

Galerii 011 (którego, Państwo wybaczą, nie zrelacjonuję), mogę co najwyżej wspomnieć o 

wystawie plakatów gościa specjalnego festiwalu, Leszka Mądzika. To był dobry deser – o 

subtelnym smaku, którego póki co nie umiem nazwać. 


