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dam Walnyrłlrnyślił bardzo trafne określenie dla alternatyw-
nych lalkarzy, którzy są niemal nieobecni w głównyrn nurcie
polskiego zycia teatralnego, choć, paradoksalnie, chętnie
wT.łnienia się ich nazwiska, gdy rzeczidzie o autorskie, ekspery-

mentalne działania lalkarskie i poszerzanie pola sztuki animacji. Nazwał
ich kaskaderami teatru i pod §lrn hasłem we rł,rześniu na scenie i w plene-
Ize InsĘĄutu Teatralnego im. Z. Raszewskiego zagrali i opowiedzieli o swo-
j ej pracy Tadeusz Wierzbicki, Krzyszto f Zernło oraz sam Adam Walny.
Wydarzenie przeszło bez vńększego echa, niesteĘ prawie niezauważone
r ównież pr zez śro dowisko lalkarskie, j ako inicj a§wa twórc ów działaj ą-
cych w absolutnej niszy nisz, która dzięki glantowemu wsparciu miała
potem jeszcze jedną odsłonę w nieco inn}.ryn składzie na Scenie Warszaw-
ska 6 w Biał},rnstoku. Tl,rrnczasem dzięki r. Festiwalorvi Kaskaderów Teatru
(czy to zapowiedźkonĄmuacji?) można było spotkać się z największą
osobliwością polskiego lalkarstwa, jak pisał Marek \\Iaszkiel, lzarazem
najbardziej chyba niszolł,l.łn artystą o lalkarskich rodorvodzie, czyli Tade-
uszem Wierzbickim i jego Laboratorium Zjauisk Sirietlnr-ch. Pokazal on
niemal legendarne, prezentowane nawielu festirvalach zagranicznych,
ale w Polsce chyba niestety zapomniane, prze dstar rienie Li t e r a,,l'1 które
jest jego dziełem wtoku od lat dziewięćdziesiąn-ch }§rrieku,

,, Wspominam ten fakt, bo miał on znaczac\-rrphrr na to, co zdarzyło się
parę miesięcypo warszawskim projekcie. \\- domoirr-m 1aboratorium tea-
traln}ryn w Majaczewicach, gdzie poitstają studljrre ekspenmenty i kame-
ralne performanse z pogranicza sztui< i rózntch medióu , na stvku kultury
i natury, poezji i technologli, zacząI kiełkor,;ac nol,\a, spekakl rv technice
teatru Świetlnych cieni. Wmarcu na,Ą_lternan-!\l]-, ch Spoil.aniach Teatral-
nych Klamra w Toruniu Tadeusz \\-ierzbiciu -"] , rizłł si,,,o ja rrajnowszą



premierę - LabirynĘ pustyni wg ńoryzmów Stani-
sława |erzego Leca. |ak przystało na dzieło w toku, już
w dniu prezentacji spektakl sygnowanybył zmienio-
n},mr t]rtułem LabirynĘ światła,podlłó4rm też kilka
dni później oglądali go widzowie w Teatrze Animacji
wPoznaniu. Nie bezznaczenia jestto, że pierwszy
pokaz odbył się na festiwalu teatrów nie za|eżnych,
offowych, funkcjonujących poza ins§tucjonalnyni
strukturami, na któĄrm alternatywni lalkarze by,vali
systematycznie, bywspomnieć choćby 3/ł Zusno, Teatr
Wierszalin, Unię Teatr Niemożliwy, Teatr K3 czy ostat-
nio Adama Walnego. Laboratorium Zjawisk Świetl-
nych to bowiem teatr osobny, autorski, alternatyłrmy
i wwielu sensach tego słowa kaskaderski.
Poetycka wizualność świetlno-cieniowych miniatur
teatralnych Wierzbickiego j est tak bliska aforyzmom
Stanisława Je rzego Leca, że wręcz dziwić może , iż
dopiero teraz doszło do takbezpośiedniego dialogu
wyobraźni tych twórców. Lec zdaje się bowiem być
podskórnie obecnywtwórczości Wierzbickiego (nie
Ęlko reżysera, ale też poety, co walto przypomnieć),
bliski mu w tej szczególnejumiejętności chwytania
prosĘch słów, obrazów, przedmiotów, mikrozdarzeń
w aforysĘczną strukturę, której istotą są gra elemen-
tów, paradoksy, kontrasty, absurd i znaczeniarodzące
się z tego, co przem1,Lczane, niedopowiedziane. }este-
śmy granicą między światłem i cieniem - powiedział
Lec, na granicy światła i cienia jest teatralność, która
interesuj e Wierzbickie go.
W Labiryntach światła płr4,rmy na migotliwe mo-
menty stawania się różnych bytów, ich kształtowanie
i przekształcanie się, które zdaje się dąĘć do jakiejś
najwłaściwszej formy, ale to właśnie bycie,,w drodze'i
wruchu, wprocesie, pochuyconlrm i zapisanym

światłem na ekranie, j est akurat naj ciekaws ze i naj -
ważniejsze. Dwoje performerów, Tadeusz Wierzbicki
i Irena Lipczyńska, wpisuje animację elastycznych
plansz z lustrzanymi ksztahami w spe cficzną dwu-
dzielną strukturę Myśli nieuczesanych.Wraz z cytatami
począ&owych fragmentów sentencji Lec a oĘwają
emblema§c zne znal<l: kropką kreska, zero, linia, koło,
spirala, pętla, litera oraz maski. Wprawione na kilka
sekund w ruch przedrzeźniają poj edyncze głoski,
słowa czy aforystyczną frazę, komentuj ąi rozwljają
skojarzenia w myśl Lecowskiej zasady, że ,,najwięcej
kształtów ma abstrakcja'i Wi zualna gta z niedokończo-
qrmi aforyzmaminie ilustruje słów, to raczej spot-
kanie dwóch poeĘckich porządków i dwóch wyob-
raźni tropiących szczeliny ludzkiej egzystencji, miej -

scapęknięćmyśli, niepevrmości co do natury
człowieka i porządku świata. Dlatego każdaze słouryro-
-wizualnych puent aforystycznych miniatur świetl-
nych nie zamyka niczego ostatecznie, raczej jakwlabi-
rlmcie prowadzirazwtę, razwinną stronę, bo teżnie
cel jest w qrm spektaklu najważniejszy, ale właśnie
droga, swoiste błądzenie człowieka po okrężnych dro-
gach do siebie samego.
LabirynĘ światła mająswoich głólrmych bohaterów -
są nimi maski. Światło odbij aj ące się od lustrzanych
matryc z subtelnie prowadzonymi liniami, punktami,
wypiętrzeniami załamuje się na nich, tworząc maski
o indywidualnych rysach. Te maski majątlvarze -
Wierzbickiwzmacnia tyTn samyn ich poetyckość i tea-
tralność. Intrygują one emocjami uchwycory.łni
wkrzywiznach oczodołów, nosa i ust, zarysach brwi,
policzków, w obrysie głolvy. Niektóre z masek są nie-
mal hieraĘczne, toporne , zbagażemĘcia wypisanym
na prędze czoła, inne subtelne, zwievrłte, z łagodnlrm
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uśmie che m rys owanyrrr d elikatrrymi lin iarni załamań
światła na ustach. Na ich twarzach wypisane jest to, co
wmaskach teatru nó nazywa się stanem zdziwienia -
tajemna głębia nievrl,rażalna słowami. Fascynuje wtej
głębi faĘ że powstaje nie tylko jako efektwarstwowej
kompozycji światła i cienia, ale rór,rmież pod uptywem
granej nałwo muzyki. AnnaZielińska, która nie
pierwsry razwspółpracuje z Wierzbickim, rozpisuje
skrzypcowe frazy poddawane elektronicznern|J prze -

tworzeniu tak, że świetlno-cieniowe byty zyskują
trzeci wy,rniar, ich ekspresja znajduje w bardzo prze-
strzennych dńnriękach dopełnienie, przedłużenie,
kontrapunkt. Wręcz można powiedzieć , żemuzyka
nadaje swoistą fantomową cielesność bytom powoĘ-
wan}ryn na ekranie. Iest chwilami przenikliwie bolesna,
świdrująca, rwie się jej rytm, ale też dowcipnie igra
z lekkością niektórych obrazów. Dramaturgię masek
dodatkowo wzmacnia zapisane wnich napięcie mię-
dzy t5rm, co ind}nnridualne, a Ęrm, co zbiorowe. W kilku
miniaturach grupują się, a ruch światła i cienia balan-
suje między wprzęgnięciem ich w rytm zbiorowego
marszu, wktóĘrm zatraca się indpridualność twarzy,
a punktowym uchwyceniem odrębności każdego
z samotnych światów zapisanych w rysach maski.
Przybiera to przejmującą formę w scenie sygnowanej
aforyzmem ,,Ile masek musi nałożyć człowieĘ by nie
odczuć uderzenia w twarz'l Cieniowy tulów zawłasz-
cza kolejne świetlne tvvarze, wampirycznie uysysa ich
światło-zycie i porzuca, by szukać następnej ofiary.
Wzmaga to Ęlko nienasycenie i puentuje się w smut-
nej konkluzji, że myśl, zmieniając głowy, przejmuje
ich ksztah.

x|Wierzbickiego interesuj e człowiek jako byt ind},\^/idu-

alny, którego beztroskiemu ,,Ideą ja sobie, a idę sobie"
towarzyszy jak cień samotność i ciągle otwarte pytanie
o autentyczność w społeczeństwie. Od zdania ,,defor-
mują nas formuĘ" przez sztandarowy tekst Leca ,,Oby-
watel dojrzewa wpoczekalniachwładzy" powstają
obrazy, w którychnaszarzecąrwistość znajduje wyjąt-
kowo aktualne odbicie. Wijące się kształty ciągówliteĘ
paragrafu na pięciolinii czy zawłaszczającego wszyst-
ko zera dopisują swój komentarz na temat porządku
władzy, która co prawda zmienia się, ale jej paradoksy
i absurdy pozostalą. Tu szczególrrie gra swoimi zna-
czeniami zmiana świetlistych form \M ich negatyuy.
Satyryczne puenĘ słovrmo-wizualne wywołują śmiech
pr zy ciszany te alnyn p o czuci em, że w sp ołe czno -p oli-
Ęcznymładzie naj chętniej widziany jest człowiek
znormalizowany. Wierzbicki oddaje też głos subtelnej
ironii Leca na temat artysty i sztuki. Igraszka falują-
cych świetlnych linii, które przemieniają się w etery-
cznąrybę zwelonem, a rr'oże s}.renę, łudzi pięknem
impresji przyr,rrołującej poetycki klimat natchnienia
muz, gdy tymczasem kulisami tworzenia są bezmięsne
dni i Ącie ztego, co nie daje zyć.

*,LabirynĘ światłatow jakin-ś sensie hołd złożony
Lecowi w pięćdziesiątą rocznicę jego śmierci. Tadeusz
Wierzbicki wspominał w rozmowie po toruńskiej

premierze, że rv zrriązlcr ztąrocznicąna całość spek-
taklu złożyło się pięćdziesiąt aforyzmów. Wybór
i układ myśli nieuczesanvch rv labirynt teatralnych
miniatur pozrr,o1ił żrrvo przemór,vić bĘskotlirłrynn
i trafiająclłn u,sedno spra\\, sentencjom Leca, a for-
muła teatru śrvietlr-lr.ch cieni okazała się nośnlrrr
wehikułem dla teatralności, która nie służy ilustracji,
reprezentacji śrriata, ale poefi,ckie j grze z:nryobraźnią
widza. Dlatego każdr-rridz możeWążyć i błądzić po
Labiryntach śtt,iclla rtłasnlrni ścieżkami i tworzyć
autorskie konstelacje mr-śli zapisanvch w animacji
świetlnych kształtólr-.

Labiryntyświatla,Sta- _]a,,. : .,,, i:.,J ;usż Tezvser'a,sce-

nografraTadeusz\Ąlierzb ci !,..,, j "r:^lac]a rena !lpczyńska,

TadeuszWe,zolc! --7,. j-.,, " -._e,sLa,
Laboratorium Zjawlsr Ś,,,.,ie : - ,;- ],. ,- a," -arZeC 20]6,

Klub Od lr,owa lł o,-, -,
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l& damWalnyhas come up with avery apt description for alterna-
,:.§§ tive puppeteers, who are nearly absent from the main current

-,i. .§r, of Polish theatrical life, even though - paradoxically - their
names are very readily mentioned in the context of the unique,

eĘ)erimental actions in the field of puppetryand the broadening of the
sphere of animation. His phrase is "theatre's stuntmen"; and it is under
this designation that Tadeusz Wierzbicki, Krzysztof Zemlo and Adam
Walnyhimself played and discussed theirwork on the stage and in the
grounds of the InsĘrtut Teatralny im. Z. Raszewskiego (Raszewski Theatre
Institute) last september. Regrettably, being launched by artists operating
in a super-narrow area, a true "niche-within-a-niche'i the event passed
nearlyunnoticed, also bythe puppeteer milieu. Late5 grant financing
gave it one more break, in a slightly different configuration, at the War-
szawska 6 Stage in BiaĘstok. Meanwhile, the rst Theatre's Stuntmen Festi-
val (by the way; does that mean there will be more?) offered an opportuni-
tyto encounter TadeuszWierzbicki - the greatest oddity of Polish pup-
petly, as it has been put by MarekWaszkiel, and at the same time proba-
bly the most niche artist with a background in puppetry - and his
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Laboratorium Zjarvisk Śrrierlnl-ch, He shorr,ed his
nearh, le8endan- performance, Litera,, z 

" (Letter "i"),
a rt ork-in-progless since the r99os, rr hich has been
presented at manv foreign festivals but is, Iegrettably,
all but forgotten in Poland. I nention this fact because
it has a bearing on rvhat happened a ferv months after
the lVarsarv project. A nerr- perfornlance in the tech-
niques of the liglrt theatre began to be del eloped at the
domestic theatre Iabolaton, in Nlajaczerr.ice, where
studio experiments and sma]l-scale performances
combiningvarious arts and in various media, located
on the crossroads ofculture and nature, poetry and
technologyhave been produced. In March, Tadeusz
Wierzbicki's latest perform ance, Labirynty pustvni
(Labl,rinths of Desert), based on the aphorisms of
Stanisław JerzyLec, premiered at the Alternative Thea-
tre Meetings Brace in Toruń. As befits awork-in-pro-
gress, on the opening day the performance bore an
altered title, LabirynĘ światła(Labyrinths of Light),
under which a few days later it was shown at Teatr Ani-
macji in Poznań. Significantly, the premiere tookplace
at a festival of indie theatres, ones that function out-
side institutional structures, atwhich alternative pup-
peteers have always been a steady presence; suffice it
to mention 3/ą Zusno, Teatr Wierszalin, Unia Teatr
Niemożlirły, Teatr I(3, and recentlyAdam Walny.
Laboratorium Zjawisk Świetlnych is, after aII, a unique,
individual and alternative theatre, a "stuntman's thea-
tre" in more ways than one.
The poeticallyvisual quality of Wierzbicki's theatrical
miniatures of light and shadow lies so close to the aph-
orisms of Stanisław J erzy Lec that it is, in fact, surpris-
ing that only now the imaginations of these two artists
have entered into a direct dialogue. Lec seems to have
been tacitly present in Wierzbicki's oeuwe (who, as it
must be recalled, is not only a directoĘ but also a poet).
Wierzbicki seems close to him in that singular ability
to place simple words, images, objects, micro-events
in the structure of an aphorism, rvhose essence lies in
an interplay of elements, in paradoxes, contrasts,
a sense of the absurd and in meanings originating
from what is implicit and unspoken. Lec said: "We are
the boundarybetween 1ight and shadolr,"; Wierzbicki
is interested in theatricalitr that ]ies on the same bor-
derline.
During the performanc e L a b i r,,, l t n, śt u i a t ł a, w e w atch
various entities emerge, form and morph in coruscat-
ing instants, apparenth, in order to reach some most
appropriate shape; but it is this sense of their being
"on the rt av'i in motion, in a process captured and
recorded in light on a scleen, tł-Lat ls tl-re lrrost interest-
ing and the most imporlant, T\\-o performers, Tadeusz
Wierzbicki and Irena Lipcniska, pul the animation
of flexible panels rrith mirror sł-rapes in tłre character-
istic dual structule o'i I J l l k e l i l u r I1 t o t t g,l t t s, Enblematic
signs: a dot, a dash, a zelo, a lille, a circLe, a spiral or
a loop, as weil as letters anc] nlasks, come to 1ife in con-
certwith quotations lror-l-t the c),_]elling 1ines of Lec's
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sayings. Set in motion for a few seconds, they mimic
single letters, words or aphoristic phrases, comment-
ing on and developing associations - quite in keeping
with Lec's maxim ńat "abstraction has the most sha-
pes'i This visual game of unfinished aphorisms does
not illustrate words; it is more of a meeting of two po-
etic orders and a union of two imaginations looking
for fissures in human existence, for fault lines in tho-
ughts and for uncertainties concerning the human
natule and universal order, As a result, none of the ver-
bal-and-visual aphoristic punch lines to luminous
miniatures provides a final closure to an}thing; it rat-
her leads to and fro, just like in a lablrinth. And indeed
it is not the goal that is crucial in ńis performance, but
the path to it, evocative of the human wandering along
the tortuous roads leading us to our ortm identities.

§, LabirynĘ światłą have their main protagonists; these
are the masks. Reflected from mirror matrices marked
with subtlydrar,rmlines, points and convexities, light
beams fracture and thus create masks with singular
features. These masks have faces; Wierzbicki rein-
forces by this ńeir poetic and theatrical quality. Emo-
tions captured in the hollows of eye sockets, the nose
and the mouth, in the lines of eyebrows and cheek-
bones or in the contours of ńe head are powerfully
intriguing. Some of the masks arewell-nighhieratic,
coarse, with ńe burdens of life articulated by the fold
of the forehead; ońers are subtle, more evanescent,
with a calm smile dralrm by delicate lines of light ref-
lections about the mouth. Their faces express what
in the case of the nó theatre masks is called the state
of wonder: a mysterious, inexpressible depth. Espe-
cially fascinating is the fact that this depth emerges not
only as the effect of a layered composition of light and
shadow, but also under ńe influence of music played
live. Wierzbicki's frequent collaborato5 Anna Zieliń-
ska, has designed the electronically reworked violin
phrases so as to imbue the light-and-shadow entities
with a third dimension; their expressiveness is com-
pleted, eŃended and counter-pointed bythe exceed-
ingly spatial sounds. One could actually say that music
gives a peculia4 phantom solidiĘto the entities which
materialise on the screen. At times it is painfully shrill
and piercing, its rhythm jagged; but it can also cun-
ningly interact wiń the lightress of some images. The
dramatic power of the masks is further reinforced by
the individual vs. the collective tension inherent in
them. In some of the miniatures, the masks come to-
gether in groups, and the movement of light and
shadowvacillates between uniting then in a rhythm
of a communalmarch - one duringwhich allthe indi-
viduality of the faces is lost - and a pointed display
of the distinctness of each lonely universe as docu-
mented bythe mask's features. This is especiallypoi-
gnant in the scene marked by the aphorism: ''Many
are the masks a man must put on not to feel a blow
on the face'i The shador,tybody appropriates a row
of faces, sucks in ńeirlife - ńe light - like avampire

&rvłrrry*

and abandons them to look for another victim. This
only increases its insatiate need; ńe depressing con-
clusion is that passing from head to head, a thought
adopts their shape.

*{Wierzbicki is interested in a human being as an indi-
vidual endry whose light-hearted approach to life and
ideas is always shadowed byloneliness and the ever-
present question of personal authenticiĘin society.
From Lec's statement: "\Ą/e are deformed by formulas''
to his signature text: 'A citizen matures in the ante-
chambers of power'] the emergentimages exception-
ally accurately reflect our realiĘ. The writhing shapes
of rows of letters, paragraph marks on the stave or the
all-appropriating zero add their ovrrn commentary
concerning powe4 which may change, but its para-
doxes and absurdities do not. Here, the transforma-
tion of luminous shapes into their negatives is particu-
laĄ fraught with meaning. The satire inherent in the
verbal-and-visual punch lines arouses laughter; but
this laughter is muted by the very real feeling that it is
a standardized man that is the mostwelcome in
a socio-political order. Wierzbicki does not omit Lec's
subfle irony regarding art and artists. The play of wavy
lines of light that mutate into an ethereal fish with
a trailing tail, or perhaps a siten, is deceptively allur-
ing, its beauty evocative of the poetic climate of inspi-
ration sent by the Muses; whereas behind the scenes,
creativity relies on meatless days and feeds on what
does not letyou live.

*,|LabirynĘ światłais, in a sense, a homage to Lec on the
5oń anniversary ofhis death. In a conversation held
after the Toruń premićre, Tadeusz Wierzbicki remar-
ked that the performance includes fiĘ aphorisms
in commemoration of this anniversary. The selection
and arrangement of the "unkempt thoughts'' in a laby-
rinth of theatrical miniatures gave an eloquentvoice
to Lec's brilliant and pertinent maxims, whereas the
formula of the ńeatre of light and shadowturned out
to be a very apt vehicle for theafficalitywhich does not
serve the purpose of illustrating or representing the
world, but relies on the poetic playwith the spectator's
imagination. Hence, each spectator maywalk the lab-
yrinth of light according to their own will and create
their orłm constellations of the thoughts written in the
animation of luminous forms. §

Labirynty światła (Labyrinths of Llght), StanisławJerzy Lec.
Script, direction and stage design Tadeusz Wierzbicki, speech
and animatlon lrena Lipczyńska, Tadeusz Wierzbjcki, ]]ve music
Anna Zielińska. Laboratorium Zjawisk Świet|nych.
Premiere March uol6, Klub Od Nowa, Toruń-
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