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KRES

Milczenie świata przyrody jest niemym krzykiem, który kieruje nasze myśli w poszukiwaniu
relacji człowieka z naturą. Choć te dwa światy to różne byty, mówią wspólnym językiem
o przemijaniu, którego czas jest głównym sprawcą. To na tej wspólnej drodze, której
zwieńczeniem jest śmierć, można jak w lustrzanym odbiciu dostrzec swoisty związek jednego
i drugiego życia. Będąc nie tylko świadkiem, ale i częścią natury, wędrujemy wspólnie przez
godziny, dni i lata do przeczuwalnego finału. Owoc jego przez swoją martwotę i chłód
położy kres namiętnościom, bojaźniom, lękom i miłościom, którymi wypełnione było życie.
Mądrość przyrody jest dyskretnym przewodnikiem na tej drodze życia. Spektakl pragnie
dostrzec symbiozę tych dwóch istnień. Przez integrację obrazu z muzyką, której krwioobieg
wypełnia tkankę spektaklu, zaglądamy do tych warstw naszych przeczuć, emocji i obaw,
których na co dzień nie wyzwalamy, a ich sens dociera nieraz w momentach rozstania się
z tym światem. To nie jest wizja, która żywi się strachem, lękiem czy zwątpieniem. Raczej
jest zgodą na kolej losu. Ma w sobie też pierwiastek nadziei i ufności w sens trwania
do momentu zamknięcia powiek. Tytuł spektaklu przez indywidualne doświadczenie widza
może być wzbogacony o znak zapytania.

Leszek Mądzik

PREMIERA NA JUBILEUSZ

Jubileusz 50-lecia Sceny Plastycznej KUL jest wydarzeniem niezwykłym – teatry studenckie
zwykle nie dożywają półwiecza, a teatry zawodowe nie są w stanie długo realizować
określonego na początku programu pod kierunkiem tej samej osoby. Trzeba dodać,
że Leszek Mądzik, niegdyś student historii sztuki, obecnie profesor macierzystej uczelni,
w ciągu niewielu lat praktyki stworzył nową odmianę teatru z zainteresowaniem przyjmowaną
przez widzów i cieszącą się uznaniem na wszystkich kontynentach. A studenci dotąd
przygotowują i odgrywają spektakle autorstwa Mądzika – w ciągu półwiecza przez pracę
na scenie musiało się przewinąć kilkaset osób.
Scena Plastyczna powstała w 1969 roku jako osobna placówka Teatru Akademickiego
KUL, inscenizującego dramaty bądź poezję. Mądzik, wtedy plastyk-amator, dwa lata wcześniej
zadebiutował w nim jako scenograf „Wandy” Cypriana Kamila Norwida. Przy pierwszych
dwóch premierach Sceny wystąpił jako autor scenariusza i scenografii – reżyserowali inni, ale
w pierwszym spektaklu „Ecce Homo” (1970) określił już własną tematykę i formę przekazu.
Wyrażaniu treści egzystencjalnych i metafizycznych poprzez oryginalną akcję plastyczną
pozostał wierny przez półwiecze.
Zaledwie po kilku premierach Mądzik określił zasady tworzenia spektakli, które stały się
podstawą jego stylu, rozwijanego przez ćwierćwiecze. Tę drogę, wyznaczaną przez serie
nietypowych teatralnie wyborów, potwierdzały realizacje starszych reżyserów – Szajny
i Kantora. Mimo zbliżonego stosunku do tworzywa, jaki cechował ich twórczość, teatr Mądzika
był inny – szybko stał się równie oryginalnym i wartościowym zjawiskiem artystycznym.
Jubilat przez lata systematycznie badał różne aspekty tworzywa plastycznego, odkrywał
nowe związki środków budujących teatr. Pozostawał przy tym niezmiennie w kręgu tej samej
problematyki: stale ukazywał człowieka rozpiętego między cierpieniem, zmysłowością
i pożądaniem, nadzieją i przerażeniem, poczuciem śmierci i rozpadu, i metafizycznymi
wzlotami w poszukiwaniu Boga.

Mądzik zajmował się dramatem duchowości oscylującej między Bytem a nicością. Temat
nakazywał poszukiwanie dramatycznie trafnych, emocjonalnie silnych środków; osobiste
zdolności skłaniały do głębokiego penetrowania plastyki, najbliższego mu języka
artystycznego; imperatyw twórczy wiódł ku stałemu przekształcaniu w spektaklach struktur
wyrazu, prowadził ku odkrywaniu nieobecnych dotąd w teatrze konfiguracji formalnych.
Pozornie ciągle powstawał „jeden spektakl”, jak wielokrotnie mówił artysta, w istocie
jednak za każdym razem tworzony był nowy ruchomy obraz przy pomocy ciągle inaczej
komponowanego tworzywa i różnych typów aktorstwa, co wywoływało u odbiorców
zróżnicowane emocje, nastroje i przeżycia, odsłaniając subtelne sensy i ważkie znaczenia.
Środki teatralne ulegały zmianom, nawet odkrywane przez niego formy narracji plastycznej,
bywały zastępowane literackimi sposobami opowiadania.
W wypowiedzi przybliżającej ideę „Kresu” Leszek Mądzik powiada, że dwa różne byty –
człowieka i naturę – łączy czas wspólny dla obu istnień, mimo że przebiega on dla nich
inaczej. Dramat „Kresu” nie został jeszcze teatralnie zmaterializowany – reżyser przekształca
właśnie czas w przestrzenno-zmysłową ekspozycję. W spektaklach Mądzik mówił już o śmierci
człowieka w różnych kontekstach. Degradacja natury wiązała się najczęściej z obrazami
niszczenia biologii ludzkiej – poprzez żywioł wody w „Wilgoci” (1978), i we „Wrotach”
(1997), transformacje ziemi i przyrody w „Wędrownych” (1980), zawirowania powietrza
w „Kirze” (1997). Z pewnością „Kres” przyniesie odkrycia nowych obiektów i układów,
a w rezultacie ich akcji pobudzi inne niż dotąd przeżycia widzów, odsłoni niespodziewane
sensy tematu.

Zbigniew Taranienko
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SCENA PLASTYCZNA KUL
Cała feeria tego nadnaturalnego wszechświata polega na kontrastach światła. Przejścia
z czerni do pełnego oświetlenia, filtry, precyzyjne dozowanie intensywności światła wyrażają
tutaj ból, łagodność, niepokój lub równowagę ducha ich twórcy. „Tylko Mądzik potrafi tak
operować światłem” – mówi Andrzej Wajda. Ta nieporównywalna „demonstracja” czerpie
swą moc z niezwykłej oszczędności środków wyrazu. To czym się zachwycamy, radujemy,
delektujemy to niezwykła ulotność i kruchość.
Stephanie Tesson „Le Quotidien de Paris” 1993 (Francja)
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