
 TEATR NA ŻYWO CZY Z DVD? 



13 marca na Małej Scenie Teatru Powszechnego 
w Łodzi w ramach XXIII Międzynarodowego Festiwalu 
Sztuk Przyjemnych i Nieprzyjemnych odbył się 
panel dyskusyjny zatytułowany „Teatr na żywo 
czy z DVD?”. To przewrotnie postawione pytanie 
stanowiło  punkt wyjścia do dyskusji o granicach 
sztuki, jej obecnym kształcie i przyszłości oraz 
znaczeniu internetu i nowych technologii dla teatru. 
O teatrze w dobie cyberprzestrzeni i świecie nowych 
mediów z Łukaszem Maciejewskim rozmawiali: Anna 
Augustynowicz, Małgorzata Bogajewska, Adam 
Woronowicz i Ryszard Kluszczyński.

 TEATR NA ŻYWO CZY Z DVD? 



Łukasz Maciejewski: 
Teatr na żywo czy z DVD ? To pytanie, które z jednej strony dotyka 
paralelności teatru i kina, z drugiej różnic między tymi dwoma rodzajami 
widowiska. Teatr to scena, aktorzy, widownia. Chcemy oglądać teatr 
na żywo, bo właśnie to odróżnia go od kina. Dzisiaj nie można jednak 
jednoznacznie powiedzieć, czym jest teatr, ponieważ mamy do czynienia 
z różnorodnymi sposobami docierania teatru do widza. Teatr wchodzi do 
kina. Spektakle pokazywane są w multipleksach. Dzisiaj trudno mówić 
o jednej definicji teatru. Czy brak definicji pokazuje, jak współczesne czasy 
są rozproszone?



Anna Augustynowicz: 
Teatr ma w istocie charakter wspólnotowy. 
Najważniejsze jest to, co wydarza się między 
ludźmi, między sceną i widownią. Nie można 
tego sfotografować ani zarejestrować, to 
energia, która dzieje się miedzy ludźmi. To 
samo przedstawienie za każdym razem 
„wydarza się” inaczej w relacji z publicznością. 
Publiczność reaguje na spektakl DVD, jednak 
nie dotyka samego jadra teatru, samego 
spotkania człowiek-człowiek. Oglądanie 
spektaklu na DVD to jak lizanie cukierka przez 
papierek. W kinie nie może się wydarzyć 
nic spontanicznie, bo kino operuje obrazem 
zarejestrowanym, np. obrazem aktora 
uchwyconego w najlepszym momencie. 
W tatrze, który staje się na oczach widzów, 
zawsze coś może się zdarzyć. 



Adam Woronowicz: 
Żaden zapis nie oddaje mocy przedstawień, 
to nie jest ta sama energia. Tej przestrzeni 
i wymiany energii, która dzieje się na scenie, 
nic nie zastąpi. To zdarza się tylko na żywo. 
To  szczególna energia, która jest odczuwalna, 
kiedy gaśnie światło i wiesz, że nie możesz 
tego przerwać. To się odbywa tu i teraz. Nie 
można tego skleić z kilku dubli. […] Kamera 
jest oczywiście przyjacielem aktora, ale jestem 
zwolennikiem spotkań na żywo.



Ryszard Kluszczyński:  
Podstawa teatralnego doświadczenia to 
spotkanie żywego widza z żyjącym aktorem. 
Tego typu doświadczenie opisywane jest 
w różnych miejscach.  Siergiej Radłow, jeden 
z rosyjskich reformatorów teatru  napisał 
w 1927 r. tekst, w którym zastanawiał się, 
jaka jest przyszłość teatru w obliczu ekspansji 
kina, które zagarnia publiczność, zajmując 
przestrzeń sztuk przedstawiających. Uważał, 
że kino nie zdoła zabrać tetrowi spotkania 
widza z aktorem. Teatr, który ma mieć przed 
sobą przyszłość powinien eksplorować właśnie 
ten obszar. […] Neal Stephenson w powieści 
Diamentowy Wiek opisuje zjawisko reaktywu. 
Reaktyw to teatr czasów ponowoczesnych, 
w którym aktorzy grają w cyberprzestrzeni. 
Publiczność takich spektakli nie zasiada 
w fotelach teatralnych.



[…] Czasy, kiedy teatr był teatrem, kino kinem, a sztuki wizualne sztukami 
plastycznymi są już przeszłością. Sztuki się mieszają. Teatr sam zaszczepił 
sobie wirusa obrazu – i to tym samym czasie, kiedy Radłow przestrzegał 
przed kinem i zachęcał do pielęgnacji relacji miedzy aktorem a widzem. 
Twórcy teatru wprowadzali projekcie, tak jest do dzisiaj i ciekawie się to 
rozwija. […] Krzysztof Warlikowski w tamtym roku w ramach Festiwalu 
wystawił Francuzów. W spektaklu kamera często chwytała twarze aktorów 
i wyświetlała je wielokrotnie powiększone na ekranie. Coraz więcej widzów 
skupiało się na powiększonych twarzach, na których widać wszystko 
dokładniej.

[…] Teatr eksperymentuje z obrazem i relacjami między aktorami na scenie 
oraz aktorami a widzami. Zdarza się też, że aktor zastępowany jest w czasie 
rzeczywistym przez obraz. Pojawiają się też obrazy specjalnie przygotowane. 
Wszystko zaczyna się mieszać. Nie określamy, czy idziemy do teatru 
czy oglądamy teatr sfilmowany. Idziemy na spektakl, który po części jest 
zapośredniczonym obrazem. [...]. Sandy Stone, amerykańska performerka, 
napisała, że w cyberprzestrzeni, podobnie jak w rzeczywistości, ludzie 
spotykają się twarzą w twarz – trzeba jednak na nowo zdefiniować pojęcie 
spotkania i bezpośredniości. Wirtualny obraz reaguje na nasze gesty, 
odpowiada na nasze pytania – to komplikuje problem relacji między ludźmi 
w cyberprzestrzeni, które często traktujemy jako gorsze jakościowo. Być 
może to nowy, nieukniony w przyszłości rodzaj spotkania?



Małgorzata Bogajewska: 
Często emocje, które rodzą się w teatrze, 
po przełożeniu na język filmu stają się 
pretensjonalne. (…) Teatr będzie wracał do 
jak najprostszego kontaktu z aktorem, do 
tradycyjnych form. Rewolucja zaczynie się 
odwracać kołem. Nagle tradycja okaże się 
nową nowoczesnością (…)



Łukasz Maciejewski: 
Sekretne życie Friedmanów Marcina 
Wierzchowskiego to właściwie film, w którym 
uczestniczymy. Jesteśmy świadkami 
przesłuchania tytułowych Friedmanów. To 
intrygujące uczestnictwo w spektaklu, który jest 
filmem. 



Małgorzata Bogajewska: 
Sekretne życie Friedmanów to spektakl bardzo 
teatralny, nie używający pozateatralnych 
środków, tworzący postacie, budujący historie, 
jednak rodzaj zaproszenia widzów do spektaklu 
jest filmowy. Bliskość jest maksymalna. Ludzie 
są wpuszczani do przestrzeni, w której grają 
aktorzy, przemieszczają się razem z aktorami. 
Razem z  aktorami prowadzą poszukiwania. 
To przedstawienie przygoda. Pokazuje inny 
rodzaj uczestnictwa w teatrze. Nie ma jednej 
przestrzeni gry. Przestrzeń obejmują cały 
budynek teatru.



Anna Augustynowicz: 
Na nowo powinien zdefiniowany zostać 
mechanizm spotkania aktora i widza. Należy 
zadać pytanie, czy łączenie wielu elementów, 
mediów, obrazów to  estetyzacja? Czy ma to 
większy sens? Czy wywołuje w nas emocje, 
dzięki którym wychodzimy z teatru bogatsi?  
[…] Teatr nie jest iluzją. Teatr nie oszukuje. 
Teatr jest medium, które pomaga odczarować 
rzeczywistość z pewnych iluzji. Często 
widzowie oglądają teatr jako rzeczywistość, 
jak film z aktorami na żywo. To niebezpieczne 
traktować teatr jeden do jednego. Teatr jest „jak 
gdyby” rzeczywistość, teatr prowokuje. 



Ryszard Kluszczyński: 
[…] Teatr w poszukiwaniu bliskości zszedł ze 
sceny. Grotowski, poszukując prawdziwości 
kontaktu, przestał tworzyć spektakle, a zaczął 
prowadzić warsztaty, w których aktorzy 
i widzowie zaczęli poszukiwać nowego 
statusu dla siebie. Dla niektórych twórców 
przekraczających granice przestrzeń sceny 
i widowni są niewystarczające. Poszukują oni 
nowego rodzaju bliskości poza tradycyjnym 
teatrem. Może dlatego niektórzy starają się 
budować bliskość poprzez nieobecność.



Adam Woronowicz: 
[…] Tęsknimy za czymś, co jest 
nieprawdopodobnym przeżyciem. Ludzi chcą 
płakać i wzruszać się. Nie chcą być zimnym 
odbiorcą.  Chcą przeżyć coś autentycznego.



Ryszard Kluszczyński: 
Nie możemy jednoznacznie zdefiniować czym 
jest teatr, a czym wydarzenie performatywne. 
(…) Teatr nie potrzebuje podziału na scenę 
i widownię, ponieważ scena i widownia nie 
definiują teatru. Teatr wydarza się bardzo 
różnie.
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