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Kultura niesyszcych
Wspomnienia z festiwali w Wiedniu i Szczecinie z 2009 r.

Alfabet palcowy

Cho ubiegy rok skoczy si kilka miesicy temu, w tym artykule powracamy do ciekawych
wydarze artystycznych, które miay miejsce wiosn i jesieni 2009 roku, w Wiedniu i Szczecinie.
Na przeomie miesicy – marca i kwietnia, Teatr-3 PZG z Szczecina, wzi udzia w Dziesitym Europejskim
i Midzynarodowym Festiwalu Teatrów Niesyszcych dla Syszcej i Niesyszcej Publicznoci. Festiwal ten,
odby si w Wiedniu oraz kilku miejscowociach Austrii. Do prezentacji organizator i dyrektor festiwalu, Herbert
Gantschacher, zakwalifikowa w wykonaniu Teatru-3, spektakle i programy: „Dwa oblicza” w re. Arkadiusza
Buszko, „Striptiz” wg Sawomira Mroka, i program dla dzieci „Widz to, czego ty nie widzisz”- oba w re.
Herberta Gantschachera oraz program pt. „Obserwator Ziemi” w re. Piotra Nowaka.
Aktorzy Teatru-3, wystpowali równie w programach przygotowanych przez austriacki Teatr Arbos, w
trakcie trwania festiwalu. Piotr Nowak w programie pt. „The Hessian Messenger”, codziennie wystpowa
wspólnie z Marcusem Rupertem, aktorem Teatru Arbos, na stacjach Metra. Arkadiusz Paatyski, Adam
Sapritonow i Arkadiusz Koota wystpili w teatrze cieni pt. „Heinrich Kleist i Teatr Marionetek” oraz w programie
dla dzieci pt. „Pierwsze kroki do wiatowego teatru” dodatkowo z Agat Kaczmarczyk.
Teatr-3 wystpi równie dwukrotnie poza Wiedniem w miejscowoci Graz, prezentujc spektakle pt.:
„Obserwator Ziemi” i „Striptiz”.
Do tradycji wiedeskiego festiwalu, weszo ju przygotowanie premiery, która powstaje w trakcie jego
trwania. Bior w niej udzia wybrani aktorzy z teatrów z rónych krajów. W ostatni wieczór odbya si adaptacja
spektaklu z dziewitej edycji, pt. „Pokój chatom! Wojna paacom!” wg. Georga Büchnera. W tym spektaklu
wystpili oprócz Wernera Mösslera i Marcusa Ruperta z Teatru Arbos, tumacz jzyka migowego – Anita
Sadowska oraz aktorzy Teatru-3: Arkadiusz Paatyski, Piotr Nowak i Adam Sapritonow.
Przebieg festiwalu, na bieco archiwizowa kamer wideo oraz w formie foto, Olgierd Koczorowski. Oprócz
funkcji archiwisty, O. Koczorowski, prowadzi równie warsztaty pod nazw „Propozycje nowego pisma znaków”.
Na festiwalu mona byo zobaczy równie wystpy teatrów z Czech, Sowacji, Wielkiej Brytanii Singapuru.
Ciekawostk i gwiazd festiwalu bya Evelyn Glennie (USA) z prezentacj pt. „Touch the Sound” (Dotyk
d wiku). Wykonawczyni, podczas gry, zdejmuje buty i dotyka membran goymi stopami, gdy uwaa, e w ten
sposób, lepiej odbiera d wiki. Artystka jest prawie niesyszca, a such stracia w wieku dwunastu lat.
Po powrocie z Wiednia, Teatr-3, przygotowywa si na kolejne festiwale w Brnie i Lwowie, ale w pierwszym
nie wzi udziau ze wzgldów organizacyjnych, a drugi odwoano z powodu epidemii grypy na Ukrainie.
W drugiej poowie pa dziernika, odby si VI Festiwal „Teatr bez granic” w Szczecinie.
W festiwalu wziy udzia teatry: ódzka Scena Pantomimy z odzi, Teatr Artystyczny „Deaf Poland” z
Wrocawia, oraz Jerzy Tyszko i Teatr-3. Swój udzia odwoay teatry z Brna i Lwowa.
Prezentacje miay miejsce w Teatrze Lalek „Pleciuga” oraz w Domu Kultury Polskiego Zwizku Guchych
„Kontakty”. Jako pierwszy wystpi Teatr z odzi, prezentujc w foyer, inscenizacj pt. „Stacja przemijania”.
Nastpnie po przejciu widzów do gównej sali, festiwal otworzy i przez cay czas trwania peni rol gospodarza,
prezes Zarzdu Oddziau Zachodniopomorskiego PZG, Jerzy Kauny.
Kolejny wystp pt. „Restauracja” przedstawi Teatr z Wrocawia. Teatr-3 zakoczy pierwszy festiwalowy
wieczór, wystpem pt. „Baniowy wieczór” w re. Huberta Bartomiejskiego. W teatrze, do pó nej nocy, trway
przygotowania spektaklu pt.”Black&White”, zaplanowanego na nastpny dzie. Jak zawsze mona byo liczy na

du pomoc pracowników teatru „Pleciuga”, Andrzeja Myszkowskiego, ukasza Musiaa i innych. Dziki sprawnej
obsudze, reyser Arkadiusz Buszko móg przeprowadzi z aktorami prób sytuacyjn a kompozytor Piotr Klimek
prób muzyczn.
Kolejny festiwalowy wieczór, rozpocz Teatr Artystyczny „Deaf Poland” mimodramem pt. „Filharmonia”,
nastpnie na scenie pojawi si Jerzy Tyszko i zaprezentowa dwie etiudy pantomimiczne. Pierwsza pt. „Malarz”,
drug etiud bya „Operacja”.
ódzka Scena Pantomimy wystawia spektakl pt. „By czas bez sów” w re. Jana Kochanowskiego.
Po zakoczeniu spektaklu i nagrodzeniu aktorów brawami, poproszono widzów o przejcie do foyer, gdy
tam rozpoczynaa si pierwsza scena inscenizacji pt. „Black & White”. Gromkie brawa i zachwyty publicznoci,
nagrodziy wszystkich, którzy przyczynili si do powstania tego widowiska. Muzyka wykonywana na ywo,
ilustrujca kolejne sceny w wykonaniu samego kompozytora Piotra Klimka z udziaem Huberta Bartomiejskiego,
bya nowym, udanym dowiadczeniem w czterdziestoletniej historii Teatru-3.
Oprócz wieczornych wystpów, przed poudniem odbyy si warsztaty teatralne w Domu Kultury PZG
„Kontakty”. Zajcia poprowadzi Przemysaw ychowski, aktor Teatru „Pleciuga”. Pokaz programu – teatr cieni pt. „Siedem dni na stworzenie wiata”, do którego scenografi wykonali wczeniej sami uczestnicy, by nie tylko
zabaw, ale co podkrelali wszyscy, równie dobr nauk.
Teatr Artystyczny „Deaf Poland”, rozpocz ostatni wieczór, mimodramem pt. „Wakacje”. Nastpnie Teatr-3,
przypomnia spektakl pt. „Dwa oblicza” w re. Arkadiusza Buszki.
Po zakoczeniu wystpu, gdy kurtyna zasonia scen po raz ostatni, prezes Jerzy Kauny, zaprosi
obecnych na sali uczestników przed widowni, do przyjcia gratulacji i pamitkowych pucharów. W
podsumowaniu festiwalu podzikowa za wystpy, prac, yczc wszystkim inwencji i ciekawych poszukiwa
twórczych tak, aby kultura niesyszcych, bya najlepsz wizytówk dla tego rodowiska w Polsce i na caym
wiecie.
Hubert Bartomiejski
lipiec 2010
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